
ROMANlA
JUDETUL NEAMT

coNSrLruL LocAL PANcAnnTr

HOTARARE
privind aprobarea valorii investiilor aferente UAT PffngIrafi si participarea Consiliului

Local PffngEra(i la cofinantarea pentru 66Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii
de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada20L4-2020"

Consiliul local al comunei Pinglrafi, judeful Neam{, intrunit in qedinfi ordinari in ziua de

27,10,2022;

AnalizAnd proiectul de hot6rdre qi referatul de aprobare al primarului comunei P6ngdrali, privind
necesitatea aprobdrii valorii investiilor aferente UAT P6ngirafi si participarea Consiliului Local
PflngIra{i la cofinantarea pentru'6Proiectul regional de dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa
rzata din judetul Neamt, in perioada20l4-2020 "

Avind in vedere :

* Adresa nr.l7300l 26.09.2022, emis6 de Compania Jude(eand Apa serv SA qi inregistrat[ la Primaria
Comunei P6ng6rati cu nr. 7529 din27.09.2022;

{L Actul Constitutiv si Statutul Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitafi AQUA Neam];
* Ghidul Solicitantului, A.P. 3, Obiectivul specific 3.2 Cregterea nivelului de colectare Si epurare a

apelor uzate urbane, precam gi a gradului de asigurare a alimentdrii cu apd potabild a
populaliei;
Hotararea Consiliului Local nr.42/22.06.2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii intitulat "Proiectul regional de

dezvoltare a infrastructurii de apd qi apd uzatd din judetul Neamt, in perioada 2014 - 2020";
prevederile art.44 alin(l) din Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, acfr,nlizata;
Prevederile afi.10-12 din Legea nr.24112006-legea serviciului de alimentare cu apa si canalizare;
Prevederile art. 8 alin.3 coroborate cu prevederile art. 10 alin.S din Legea nr.51/2006 privind
serviciile comunitare de utilitlfi publice, cu modifictrrile ulterioare

Luffnd act de rapoartele de avizwe favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Loca
P6ngdra(i, judeful Neam! pentru "Proiechrl Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apd qi Api uzatd,

din Judeful Neam!, in perioada 2014-2020" qi ale dezbaterilor din cadrul qedinfei de consiliu local;
In temeiul prevederilor 129 atin.(2) lit.b), coroborate cu atin.(a) [t.d), axt.l3z, art.l39 alin.(1)-(3),

art.l96 alin.(l) lit.a), art.197 alin.(1)-(2), art.l99 alin.(l)-(2) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului
nr.5712019 privind Codul adminishativ, cu modificarile si completarile ulterioare

HOTARASTE:

ART.I - Se aprobd valoarea totalI a investifiei aferente UAT Pdng6rafi in . valoare
757,4490miiEURO, exprimatd in prefuri curente fArA TVA din cadrul 66Proiectului regional
dezvoltarea a infrastructurii de apa si apa tzata din judetul Neamt, in perioada2014-2020 "
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ART.2 - Se aprobi participarea Consiliului Local P6ng5ra{i la co-finanfarea cheltuielilor eligibile ale
proiectului "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $I APA
UZATA DIN ruDETUL NEAMT, tN PERIOADA 2014-2020", in valoare de: 14,2400 miiEURO -
exprimat[ in prefuri curente frrA TVA, reprezentand contributia proprie de 2%o din valoarea elieibila a
investitiilor aferente UAT P6ngdrali, sumi care urmeazd, a fi eqalonati pe perioada de implementare a
contractelor de lucrdri.

ART.3 - Compartimentul financiar, contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
P6ng6rali va intreprinde masurile necesare ducerii la indeplinirc aprezentei hotatari.

ART.4. - Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului general al comunei Pdngdrati, in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei Pdngdrali qi prefectului judefului Neam[, gi se aduce la
cunoqtintd publicd prin afigare la sediul primdriei com. Pdngirali, precum Si pe pagina de internet
www.pangarati.ro

ART.5 - Prezenta hotarare intra in vigoare de la data comunicarii.

Nr.80
Din27 Octombne 2022

Hotirdrea a fost adoptatf, in gedinfa ORDINAru{ a Consiliului local al comunei Pengarati cu un num6r de:
15 voturi pentru , 0 abfineri gi 0 voturi impotrivi din totalul de 15 consilieri prezenfi .

Contrasemneaz[:


