ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA CHIRNOGENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 17 din 24.03.2022
aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit și a indicatorilor tehnico-economici
revizuiți aferenți investițiilor propuse în Comuna Chirnogeni în cadrul
“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria
de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în perioada 2014-2020” și includerea în
bugetul de venituri și cheltuieli a cotei de finanțare
INITIATOR : Manta Gheorghe – primarul comunei Chirnogeni, judetul Constanta

- CONSILIUL LOCAL CHIRNOGENI – întrunit în ședința ordinară din data de
24.03.2022; Ţinând cont de: referatul de aprobare prezentat și proiectul de hotărâre inițiat
de primarul comunei Chirnogeni, dl. Manta Gheorghe, înregistrate la nr. 1627/18.03.2022,
1628/18.03.2022; raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului – contabilitate – cu nr. 1629/18.03.2022; avizul consultativ al
comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 1 cu nr. 1799/24.03.2022; avizul
consultativ al comisiei de specialitate a Consiliului Local Chirnogeni nr. 3 cu nr.
1795/24.03.2022; adresa cu nr. 6053/20.01.2022 emisa de SC RAJA SA CONSTANȚA și
înregistrată la Primăria Chirnogeni sub nr. 325/20.01.2022 și documentația depusă;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-

art. 20, lit. f), h), j), art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice,
ale Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii
nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa și de canalizare, cu modificările și
completările ulterioare, ale Actului Constitutiv și ale Statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Apă Canal Constanța
- H.C.L. 36/ 26.05.2017 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți investițiilor propuse în comuna Chirnogeni și a alocării din
bugetul local a valorii cofinanțării aferentă „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în
perioada 2014-2020”;
- Semnarea contractului de finațare nr. 210/31.08.2018 și a actului adițional nr.
6/17.11.2021 la acest contract, încheiate între Ministerul Investițiilor și Proiectelor
Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional
Infrastructură Mare și RAJA S.A. în calitate de Beneficiar al finanțării;
În baza art. 129 alin. (2) litera d) și alin. (7) litera n) coroborat cu art. 139 alineat (3) litera
a) și art. 196 alineat (1) litera a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate revizuit al „Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanța în
perioada 2014-2020”, cu indicatorii tehnico – economici revizuiți în valoare de 55967,70
lei fără TVA, respectiv 11713,38 euro fără TVA, cuprinși în Anexa nr. 1 la prezenta.
Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a contravalorii în lei a sumei de 11713,38
euro fără T.V.A. (2% din valoarea indicatorilor tehnico-economici) reprezentând
contribuția UAT COMUNA CHIRNOGENI la finanțarea „Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA S.A.
Constanța în perioada 2014-2020”.
Art. 3. Consiliul local al Comunei Chirnogeni se angajează ca după rectificarea de buget
și includerea în bugetele proprii a sumelor aferente asigurării cofinanțării, să plătească
către RAJA SA cota de cofinanțare în sumă de 55.967,70 lei fără TVA.
Art. 4. Restul prevederilor HCL nr. 36/ 26.05.2017 rămân valabile și în vigoare.
Art. 5 Primarul, prin Compartimentele de specialitate, va aduce la îndeplinire dispozițiile
prezentei hotărâri, care va fi comunicată operatorului S.C. RAJA S.A. și Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța, de către secretarul general al comunei
Chirnogeni.
Anexa nr. 1 face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local Chirnogeni din data de 24.03.2022 cu un număr
de 12 voturi pentru, - voturi contra, - abţineri, din totalul de 13 consilieri în funcţie, din care 12 prezenţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
NASTA IONUȚ

Contrasemnează pentru legalitate
Secretar general comună,
Dan Claudia

