ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E
privind modificarea și completarea H.C.L.nr.32/20.06.2014 pentru
aprobarea cofinanţării proiectul “ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanţare
şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și
infrastructurii de apă şi apă uzată pentru aria de operare a
Operatorului Regional în judeţele Călăraşi şi Ialomiţa, în perioada 2014-2020”.
Nr.18 din 20.06.2017.
Consiliul local al comunei GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Analizând :
- adresa nr.357 din 09.05.2017 emisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călăraşi, însoțită de modelul de hotărâre;
- prevederile din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA” ;
În conformitate cu :
- prevederile art.3 şi art.9 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11, alin.(1) şi art.12, alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind
serviciul alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 1420 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1419 din 20.06.2017 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele nr.23 și 50 din 20.06.2017 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.18 din 20.06.2017;
In temeiul art.11, art.12, art.36, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “,
pct.14, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă
prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se modifică art.1 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : „ Se aprobă cofinanțarea proiectului“ Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și
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 Operațional
Infrastructura Mare, conform Contractului de Finanțare nr.24/09.02.2016, semnat între
ECOAQUA SA și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.

Art.2. Se modifică art.2 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : Suma menționată la art.1 va fi asigurată din fondurile proprii ale Asociației de
Dezvolatre Intercomunitară ECOAQUA.
Art.3. Se modifică art.3 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : Se mandatează reprezentantul UAT comuna Grindu în Adunarea Generală a
Asociației să aprobe rectificarea Bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA în acest sens, precum și să aprobe cofinanțarea Proiectului din bugetul
Asociației.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Călărași, persoanei nominalizate la art.3, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

INIŢIATOR,
PRIMAR,
Vieriu Costel

ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL GRINDU
JUDEŢUL IALOMIŢA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea H.C.L.nr.32/20.06.2014 pentru
aprobarea cofinanţării proiectul “ Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanţare
şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și
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 GRINDU, judeţul Ialomiţa,
Analizând :
- adresa nr.357 din 09.05.2017 emisă de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„ECOAQUA” Călăraşi, însoțită de modelul de hotărâre;
- prevederile din Statutul Asociaţiei „ECOAQUA” ;
În conformitate cu :
- prevederile art.3 şi art.9 din Legea nr.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi
publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art.11, alin.(1) şi art.12, alin.(1) din Legea nr.241/2006 privind
serviciul alimentare cu apă şi canalizare, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Examinând:
- expunerea de motive nr. 1420 din 20.06.2017 a primarului comunei Grindu;
- raportul nr.1419 din 20.06.2017 al compartimentului de specialitate;
- rapoartele nr.23 și 50 din 20.06.2017 ale comisiilor de specialitate;
- avizul de legalitate al secretarului comunei înregistrat cu nr.18 din 20.06.2017;
În temeiul art.11, art.12, art.36, alin.(2), lit.” d “ coroborat cu alin.(6), lit.” a “,
pct.14, art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.” b “ din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, adoptă
prezenta

HOTĂRÂRE:
Art.1. Se modifică art.1 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : „ Se aprobă cofinanțarea proiectului“ Sprijin pentru pregătirea aplicației de
finanţare şi a documentelor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare și
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 Operațional
Infrastructura Mare, conform Contractului de Finanțare nr.24/09.02.2016, semnat între
ECOAQUA SA și Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene, care face parte integrantă din prezenta hotărâre”.
Art.2. Se modifică art.2 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : Suma menționată la art.1 va fi asigurată din fondurile proprii ale Asociației de
Dezvolatre Intercomunitară ECOAQUA.

Art.3. Se modifică art.3 din H.C.L.nr.32/20.06.2014, care va avea următorul
conținut : Se mandatează reprezentantul UAT comuna Grindu în Adunarea Generală a
Asociației să aprobe rectificarea Bugetului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
ECOAQUA în acest sens, precum și să aprobe cofinanțarea Proiectului din bugetul
Asociației.
Art.4. (1) Prezenta hotărâre se va comunica Prefectului judeţului Ialomiţa în vederea
exercitării controlului de legalitate, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOAQUA
Călărași, persoanei nominalizate la art.3, prin grija secretarului comunei Grindu.
(2) Aducerea la cunoştinţa publica se va face prin afişare la sediul autorităţii
publice locale şi pe sitte-ul : www.grindu.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Dinu Mariana
Contrasemnează,
Secretar comună
Ene Tudora

Nr.22.
Adoptată la GRINDU.
Astăzi 26.06.2017.

