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HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit si a indicatorilor tehnicoeconomici aferenti investitiilor propuse in comuna Corbu precum si a alocarii din
bugetul local a valorii cofinantarii aferenta ,,Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta
in perioada 2014-2020’’
Consiliul Local al Comunei Corbu, judetul Constanta, întrunit în sedinţă ordinară,
astăzi, 22.02.2018;
Analizând:
- Expunerea de motive şi proiectul de hotărâre al primarului comunei Corbu, domnul
Gălbinaşu Marian;
- Raportul intocmit de Compartimentul de specialitate din cadrul Primariei;
- Raportul comisiilor de specialitate 1 şi 2 ale Consiliului Local Corbu;
- Avizul de legalitate al secretarului comunei Corbu;
Avand in vedere adresa S.C. RAJA S.A. nr.13540/09.02.2018 inregistrata la
Primaria comunei Corbu sub nr.1247/12.02.2018;
In conformitate cu dispozitiile art.7 alin.7) si art.9 alin.4) din H.G. nr.907 din 29
noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri
publice;
In temeiul prevederilor art.20 lit.f), h) j) si art.44 alin.1) ale Legii nr.273/2006 privind
finantele publice locale, actualizata coroborate cu cele ale Legii nr.51/2006 a serviciilor
comunitare de utilitati publice, actualizata, ale Legii nr.241/2006 privind serviciul de
alimentare cu apa si de canalizare, actualizata;
Tinand cont de prevederile Actului constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezoltare
Intercomunitara Apa Canal Constanta;
In baza dispozitiilor art.36 alin.2) lit.,,d’’ si alin.9) si art.45 alin.1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTARASTE:
Art.1 Aprobarea Studiului de fezabilitate revizuit al ,,Proiectului regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in
perioada 2014-2020’’, cu indicatorii tehnico-economici in valoare de 1.612.818 Euro fara

T.V.A., prevazuti in anexa ce face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2 Aprobarea alocarii din bugetul local al comunei Corbu a contravalorii in lei a sumei
de 32.257 euro fara T.V.A. (2% din valoarea indicatorilor tehnico-economici),
reprezentand contributia UAT Corbu la cofinantarea ,,Proiectului regional de dezvoltare
a infrastructurii de apa si apa uzata in aria de operare a S.C. RAJA S.A. Constanta in
perioada 2014-2020’’.
Art.3 Finantarea obiectivelor de investiti prevazute la art.1 se asigura din: fonduri
nerambursabile ale U.E. (Fondul de Coeziune), alocatii din bugetul de stat, alocatii de la
bugetele locale, contributii din fondurile proprii ale operatorului sau imprumuturi de la
Institutii Financiare Internationale sau banci comerciale.
Art.4 Incepand cu data emiterii prezentei, H.C.L. nr.39 din 10.07.2017 isi inceteaza
aplicabilitatea.
Art.5 Secretarul comunei Corbu va comunica prezenta hotarare Instituţiei Prefectului –
judeţul Constanţa în vederea exercitării controlului de legalitate, un exemplar va fi depus
la dosarul sedintei, un exemplar la Integrare Europeana si un exemplar domnului primar.
Se publica pe site-ul propriu si se afiseaza la sediul Primariei.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 14 voturi ,,pentru’’, 0 ,,abţineri’’ şi 0 voturi
,,împotrivă’’ din cei 14 consilieri prezenţi la sedinta, din totalul de 14 consilieri în funcţie.
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