ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL CAUAS
HOTĂRÂREA
NR. 41 / 27.08.2018
privind aprobarea cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de
apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în
procent de 2% din valoarea eligibilă a investiției aferente comunei Cauas
Consiliul Local Cauas întrunit în şedinţa extraordinară, la data de 27. 08.2018
Având în vedere proiectul de hotărâre ,expunerea de motive depusa,raportul compartimentului de
specialitate si avizul Comisiei de sepcialitate din cadrul CONSILIULUI LOCAL CAUAS
- Hotărârea Consiliului Local ________________nr. ____________/2018 privind aprobarea Studiului de
fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu
Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți comunei
Cauas,
Luând în considerare prevederile din:
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare
2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016,
- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate
prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 – 2020,
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea
infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită
2017, respectiv:
 „85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local”
în conformitate cu:
- Prevederile art. 44 alin. (1) și ale art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,
ținând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit b.) și lit. d) din Legea 215/2001 a administrației
publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b) coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art.1 Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată
din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 în cuantum de 52.993 euro, (fără
TVA), reprezentând 2% din totalul costurilor eligibile aferente investițiilor aprobate pentru comuna
CAUAS.
Art.2 Suma aprobată la art. 1 va fi prevăzută și suportată din bugetul local al comunei CAUAS
eșalonat, pe durata implementării investiției.
Art.3 - Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte Primarul localitatii si serviciile de specialitate.
Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se
transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară

pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV Satu Mare S.A si
Institutiei Prefectului judetului Satu Mare.
PRESEDINTE DE SEDINŢĂ ,
VERES STEFAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR- CIREAP LOREDANA MARIA

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr.
215/2001 privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ______
Nr. Total al consilierilor absenti ______
Voturi pentru___
Voturi impotriva ____
Abtineri ____

