
ROMÂNIA
JUO. SATU MARf
ORAŞUL TĂŞNAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARÂREA nr. 91
din data de 29 iunie 2016

privind asigurarea eofinanţării proiectului "Falarea proiectului Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uzată În judeţul Satu Mare

Conşiliul Local al Oraşului Tăşnad.judeţul Saru Mare:
i\nalizând Referatul 1139012017 al CClmpartimenllllui gospodărie connmală din cadrul

aparatului de specialitate al Primarului Ora~ului Tăşnad;
Având în vedere Raporlul Servlciulm financiar - contabil din cadlul aparatului de specialilal~ al

Primarului Oraşului Tăşnad şi Raportul Comisiei pentm huget, finanţe, programe de dezvoltare,
industrie, agricultură, prestări de servicii, comen, din cadrul Consiliului Local al Oraşulu i Tăşnad;

În haza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Oraşului Tăşnad n[. 124/2010 penlru
aprobarca indicatorilor tehnice-economici şi a c<)l1nanţării proiectului "Extinderea şi reabilitarea
infrastructurii de apă şi apă uniii din judetul Salu Mare":

Potrivit prevederilor an, 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările ulterioare;

in c"nformital~ Cu prevederile Hotărâril Guvernului nr. 75912007 privind regulile de
digibililalc a chdlllldilor efectuate in cadrul operaţiUllilor finan\ale prin programele operaţionale, cu
modificările ulterioare şi ale OrdOllan\ei de Urgenţă a Guvernului nr. 6412009 privind gestionarea
fillanciar;; a instrllmentelor Slruelurale şi utilizarea acestora pelltr\l obiectivul convergenţă. cu
modificările ulterioare;

Conform prevederi lor Inslruc(i\lnii nr, 120001I0.08.20 15 privind unele măsuri pentru eşalonarea
(fazare) proiectelor finan\a1e din Programul operaţional Sectorial Mediu 2007 - 2013, emisă de
Minislerul Fondurilor Europene, ale Ghidului SolicilanlulUl penlru Programul Operational
Infrastructură Mare (POIM), ale Deciziei Comisiei Europene nr. C(2016)862611J.12.2016, prec\lm şi
ale C{)n~racluluid~ finan!are nr. 13/22.12.2016;

In temeiul prevederilor an. Il, ale alt. _Vialin. (1) şi (2) li!. a), d) şi c}, ale alin, (3) IiI. el, ale
alin. (6) lit. a) per. 14, ale alin. (7) lit. a), precum şi ale art. 45 alin. (1) din Legea n•. 21512001 a
~dminislra\iei publice locale. rcpublicată in anul 2007, cu modificările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 - Se aprobii asigurarea coflnanţarii pl'oiectului "Fazarea Proiecluilii Exlimkrca şi
reabilitarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul SalUMare Cod SMIS 2014+ 105422",

Art. 2 - Se aproh;; contrihu\ia proprie a oraşului 'lăşnad in Cllantllm de 2R5.974 lei,
reprezentând 2% din valoarea totală cligibilă a falei 2 a proieclului, Iără TVA, finanţată prin
Programul Operaţional Infrastructură Mare 20 14-2020,

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hCltărâri şe incr~din\eazil Primarul Oraşului
Tăşnad.

PREŞEDINTE DE ŞEDlNŢĂ,
CONSILIER LOCAL
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