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HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnico – economici
aferenți investițiilor propuse in orașul Techirghiol si a alocării de la Bugetul local a valorii
cofinanțării aferenta ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa
uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020 ,,

Consiliul Local al orașului Techirghiol, întrunit în ședința extraordinara din data de
30.07.2018,
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive prezentate de d-l primar
– Soceanu Iulian, precum şi avizul Comisiei pe domenii de specialitate nr. 1, 2.
Având în vedere :
- Adresa S.C. RAJA S.A nr. 64566/11895/2018;
- H.C.L. nr. 46/20.02.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate REVIZUIT si a
indicatorilor tehnico – economici aferenți investitiilor propuse in orasul Techirghiol si a alocării
de la Bugetul local a valorii cofinantarii aferenta ,, Proiectului regional de dezvoltare a
infrstructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014
– 2020 ,,
In conformitate cu prevederile art. 20, lit.f), h), art. 44, alin.(1) din Legea 273/ 2006
privind finantele publice, ale art. 36, alin.(2). lit.d) din Legea nr. 215/ 2001 privind administratia
publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 24/ 2000
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilitati
publice, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii nr. 241/ 2006 privind serviciul de
alimentare cu apa si canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Actului Constitutiv
si ale Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa Canal Constanta;
Văzând prevederile art. 45 alin. 1 din Legea nr.215/2001, privind Administraţia Publică
Locală, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 - Se aproba Studiul de fezabilitate revizuit al „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada
2014 – 2020” cu indicatorii tehnico – economici in valoare de 6.478.168 Euro fara T.V.A,
aferenți U.A.T. Techirghiol, cuprinși in Anexa nr. 1 - parte integranta la prezenta.
Art. 2 – Se Aproba alocarea din Bugetul local a contravalorii in lei a sumei de 129.564
euro fara T.V.A., (2% din valoarea indicatorilor tehnico-economici) reprezentând contribuția
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UAT Techirghiol la cofinanțarea ,, Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in perioada 2014 – 2020,,.
Art. 3 - Finantarea obiectivelor de investitii prevazute la art. 1 se asigura din : Fonduri
nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocatii de la bugetul de stat,
alocatii de la bugetele locale, contributii din fondurile proprii ale operatorului sau imprumuturi
de la Institutii Financiare Internationale sau banci comerciale .
Art. 4 - Secretarul oraşului va face publică hotărârea prin afişaj şi o va comunica
persoanelor şi instituţiilor interesate, iar primarul o va duce la îndeplinire .

Hotărârea a fost adoptată cu un număr de 14 voturi pentru, - voturi împotrivă, - abţineri,
din totalul de 15 consilieri în funcţie.
Techirghiol, astăzi – 30.07.2018.
Nr. 176.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER
AMET GULER

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
DR. JR. PAROŞANU NICULINA
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