ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării proiectului
„Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentelor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă
uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi
Ialomiţa, în perioada 2014-2020”
Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31
august 2017
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre nr. 3911/21.08.2017 inițiat de primarul comunei și
expunerea de motive
- Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local nr. 4026/25.08.2017
- Raportul de specialitate nr. 3912/21.08.2017 din partea aparatului de specialitate
al primarului comunei Ileana
- prevederile art.1, alin.8, Anexa 1, din Contractul de finantare nr. 24/09.02.2017,
semnat intre ECOAQUA SA si Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice
şi Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Infrastructură Mare;
- Protocolul nr. 234/1103/10.04.2017, semnat intre Asociatia de Dezvoltare
Intercomunitara „ECOAQUA” si Operatorul Regional ECOAQUA SA,
- prevederile art 5, alin 1, lit h din Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara
ECOAQUA ;
- prevederile art. art. 3 si art. 9 din Legea nr. 51/2006 - legea serviciilor
comunitare de utilitati publice, republicată;
- prevederile art. 11, alin.1 si art. 12, alin. 1, din Legea nr. 241 / 2006 - legea
serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată;
- prevederile art. 11, art. 12, art. 36, alin. 1, lit. d, alin. 6, lit. a pct. 14, din Legea nr.
215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată;
- prevederile Legii nr. 52 / 2003 privind transparența decizională în administrația
publică;
luând act de procesul verbal nr. 4280/31.08.2017 privind lucrările ședinței
Consiliului Local din data de 31.08.2017
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215 / 2001, privind administraţia publică
locală republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă cofinanțarea Proiectului „ Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de
finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a Operatorului Regional în
judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”, Cod SMIS2014-108040, în
valoare de 119.261 lei, reprezentând 1% din valoarea proiectului, finanțat prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare, conform Contractului de Finantare nr.
24/09.02.2016, semnat intre ECOAQUA SA și Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre;

Art. 2. Suma menționată la art. 1 va fi asigurată din fondurile proprii ale Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară „ECOAQUA”.
Art. 3. Primarul comunei Ileana, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara
„ECOAQUA” și ECOAQUA S.A., vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

Președinte de ședință,
Lucian – Nicolae CRISTEA

Contrasemnează,
secretar, Cristina Florentina TOMA
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