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JUDETULILFOV
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GLINA
Str.Libc;rtatii.nr.-292. tel 021467.12. 14 ,fax 0214.6711.98 e.mail,primariaglina@yahoo.com

HOTARARE

rrivind aprobarea studiului de fezabilitate �i a indicatorilor tehnico-economici pentru
,.Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apli �i apli uzatli din judetul llfov, in
perioada 2014-2020" precum �i a cheltuielilor aferente acestuia

Consiliul Local al comunei Glina, intrunit in sedinta ordinara in data de
28.11.2017;

(}

()

Avand Tn vedere:
Expunerea de motive a primarului;
proiectul de hotarare_ ce vizeaza aprobarea studiului de fezabilitate �i a
indicatorilor tehnico-economici pentru ,,Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apli �i apli uzatli din judetul llfov, in perioada 2014-2020".
Adresa nr. 153/31.10.2017, inregistrata la Primaria Glina cu nr. 14395/01.11.2017
de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Apa-[lfov "ADIA ILFOV";
Luand 1n considerare Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Infrastructura Mare
(POIM) 2014-2020, Axa prioritarn, Obiectiv specific 3.2- ,,Cre�terea nivelului de colectare �i
epurare a apelor uzate urbane, precum �i a gradului de asigurare a alimentarii cu apa potabila a
populatiei";
In temeiul dispozitiilor Legii nr.273/2006 privind finantele publice, cu modificarile �i
completarile ulterioare, ale O.U.G. nr.64/2009 privind gestionfilea financiara a instrumentelor
structurale �i utilizarea acestora pentru obiectivul de convergenta, cu modificarile �i
completarile ulterioare �i ale Hotararii de guvern nr. 399 din 27.05.2015 privind regulile de
eligibilitate a cheltuielilor efectuate In cadrul operatiunilor finantate prin Fondul european de
dezvoltare regionala, Fondul social european �i Fondul de coeziune 2014-2020;
Avand 1n vedere indicatorii fizici unificati din studiul de fezabilitate (Anexa 1) pentru
toate consiliile locale incluse In cadrul cererii de finantare a proiectului amintit, precum �i
contributia la finantarea deficitului de finantare, corespunzatoare beneficiarilor locali (2%),
rezultata din raportul analizei cost-beneficiu coreipunzator cererii de finantare amintite.
Avizul comisiilor de specialitate 1-3;
In baza prevederilor art.36, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."d", alin.(9) precum �i ale art.45
din Legea administratiei pub! ice locale nr .215/200 I, republicata, cu modificarile �i completarile
ulterioare,
A vand In vedere cerintele de eligibilitate ale proiectelor finantate prin Programul
Operational Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020,

HOTAAA�TE:
Art.I. - Aproba studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ,,Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apa �i apli uzatli din judetul llfov, in perioada
2014-2020", conform Anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. - Aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitie ,,Proiectul
regionaJ de dezvoltare a infrastructurii de apli �i apli uzatli din judetul Ilfov, in perioada
2014-2020", conform Anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Arl:.3. - Aproba depunerea unei cereri de finantare pentru ,,Proiectul regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa �i apa uzata din judetul Ilfov, in perioada 2014-2020"
1n cadn1l Progr<1:mului Operational lnfrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 3,
Obiectiv spe·cific 3.2 - ,,Cre�terea nivelului de colectare �i. epurare a apelor uzate urbane,
precum �i a-gradurui de asigurare a alimentarii cu apa potabila a populatiei".
Art.4. - Aproba valoarea totala a proiectului, respectiv totalul fondurilor aferente
cheltuielil_or necesare imp.Iementarii proiectului, "Ia nivelul beneficiarului, format din
contravaloarea contributiei din instrumente structurale, valoarea cofinantarii publice, precum �i
din valoarea che_ltuielilor publice altele decat cele eligibile, detaliate dupa cum urmeaza:
1euro = 4,5991 lei
NR.
CRT.

..

SURSE DE FINANTARE·
,.

I
a.
b.
c.
II
a.
b.
III
IV

Valoarea totala a proiectului,
Valoarea neeligibila a proiectului
Valoarea eligibila a prciieotului
TVA
Contributia proprie in proiect,
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile
Contri_butia solicitantului la cheltuieli_ eligibile
TVA
ASISTENTA FINAN CIARA.
NERAMBURSABILA SOLICITATA

VALOARE
mii lei
8.588,247
0,000
7.234,125
1.354,122
144,683
0,000
144,683
1.354,122

mii euro
1.867,376
0,000
1.572,944
294,432
31,459
0,000
31,459
294,432

7.089,443

1.541,485

Art.5. - Aproba necesitatea �i oportunitatea investitiei 'in cadrul Programului Operational
lnfrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.2 - ,,Cre�terea
niveluh.ii de colectare �i · epurare a apelor uzate urbane, precum �i a gradului de asigurare a
alimentarLi cu apa potabila a populatiei".
Art.6. - In vederea implementarii proiectului prevazµt la art.3, se mandateaza primarul comunei
Glina 'in numele �i _'in interesul autoritatii deliberative locale, sa se angajeze pentru:
a) asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului mentionat la
art.3, 'in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale,
inclusiv costurile neeligibile �i/sau costurile conexe aferente proiectului;
b) mentinerea proprietatii facilitatilor construite/ modernizatet extinse, a bunurilor achizitionate
�i natura activ1-tatii pentru care s-a acordat finantare �i sa nu gajeze sau ipotecheze bunurile
achizitionate din finantarea nerambursabila, pe o perioada de eel putin :i ani dupa finalizarea
perioadei de implementare a proiectului �i sa asigure exploatarea �i 1ntretinerea 1n aceastA
perioada, prin intermediul operatorului regional;
c) respectarea, pe durata pregatirii proiectu[ui �i a implementarii acestuia, prevederile legislatiei
comunitare �i nationale 'in .domeniul egalitatii de �anse, nediscriminarii, protectiei mediului,
eficientei energetice, achizitiilor publice �i ajutorului de staL
Art.7. - Tmputernice�te primarul comunei Glina Sa , . 2'mm1iffii;..£0�"'6
'in vederea
semnarii tuturor documentelor privind proiectul 'in cadrul Programului Operational
Infrastructura Mare (POIM) 2014-2020, Axa prioritara 3, Obiectiv specific 3.2
- ,,Cre�terea
nivelului de colectare �i epurare a apelor uzate urbane, precum �i a gradului de asigurare a
alimenta:rii cu apa potabila a populatiei".
Art.8. - Cu punerea 'in aplicare �i ducerea la 'indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se
imputemice�te Secretarul Consiliulu·i Local Glina.
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Art.9. - Prezenta hotarare se aduce la cuno�tinta publica prin grija secretarului localitatii �i se

transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local Glina, catre toti factorii interesati.

Contranse neazA
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Anexa I la HCL nr. '<'!;%/,//
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Studiu de fezabilitate p ntru ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa �i apa
uzata din judetul llfov, 'in perioada 2014-2020"
format electronic

