ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
„Extindere retea de canalizare si statie de epurare in comuna Minastirea,
judetul Calarasi”
Având în vedere:


prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;



prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;



prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;



prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;



prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



prevederile Legeii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;



raportul compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 3305/27.06.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;



raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mînăstirea;
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică

locală,republicata, modificată si completată, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de
hotărâre enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Extindere retea de canalizare si statie de
epurare in comuna Minastirea, judetul Calarasi”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, numărul locuitorilor și operatorii economici
deserviți de Proiect, sunt cuprinse în anexa care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, calitate sa
de ordonator principal de credite al comunei.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Minastirea.
Art. 7. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.

PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel

AVIZAT PENTRU LEGALITATE,
SECRETAR,
Năstase Ion
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Anexa la Proiectul de hotărâre nr. 2/27.06.2016

Caracteristicile tehnice ale proiectului
”Extindere, modernizare şi reabilitare reţea de apă uzată în comuna Mînăstirea,
judeţul Călărași”

1. Durata de realizare: 17 luni;
2. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice);
Extindere reţea de canalizare pe strazile: Ion Creanga, Belsugului, Cornatel, Vacaresti,
Oltenitei N, Oltenitei S, Morarilor, Petre Ispirescu, Condorului, Matei Basarab, Alexandru
I. Cuza, George Enescu, Nicolae Balcescu, Flacara, Prunului, Marasesti 1, Marasesti 2,
Barbu Stirbei, Libertatii, Zorilor;

Lungime reţea canalizare: 8.187 ml.

Staţii de pompare ape uzate: 3 buc

Cămine de vizitare: 170 buc.
3. Numărul locuitorilor și agenții economici deserviți de proiect
 Locuitori: 1000


