ROMÂNIA
JUDEŢUL ARAD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MACEA
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului
„Extindere rețea apă potabilă și canalizare în cartierul din zona de NE a localității Macea, județul
Arad”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
luând act de:
 referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Macea, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 2942/23 03 2017, prin care se susține
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 2943/23 03 2017, 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 Macea,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/ a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/2017 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru investiţia ”Extindere rețea apă potabilă și canalizare în cartierul din
zona de NE a localității Macea, județul Arad”,
Consiliul Local al comunei Macea adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „„Extindere rețea apă potabilă
și canalizare în cartierul din zona de NE a localității Macea, județul Arad”, denumit
în continuare Proiect.
Art. 2. Necesitatea si oportunitatea investitiei.
– se considera necesitatea investiţiei proiectului „Extindere rețea apă potabilă și
canalizare în cartierul din zona de NE a localității Macea, județul Arad”
– oportunitatea investiţiei rezida pe de o parte de posibilitatea accesarii
submasurii 7.2. din PNDR, cat si obligația autorității locale de asigura, potrivit
competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea comunitare
de utilitate publică: alimentare cu apă, canalizare, după caz.
- potentialul economic al comunei Macea este de 0.4691dintr-un maxim total
de 0,6648, conform ierarhiei comunelor în funcție de potențialul socio-economic de
dezvoltare, prevazut in Anexa nr. 8 aferenta Submasurii 7.2 din PNDR.
Art. 3. 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. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum
5 ani de la ultima transa de plata aferenta Proiectului.
Art. 5. Numarul de locuitori deserviți de proiect in urma realizării investitiei,
este de 568.
Art. 6. Caracteristicile tehnice ale investitiei sunt prezentate in anexa 1 la
prezenta HCL.
Art. 7. Se desemnează responsabil legal de proiect domnul Otlăcan Ciprian –
Gheorghe, primar al comunei Macea, domiciliat în comuna Macea, nr. 109, posesor
al CI seria AR, nr. 467459, având și calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 8. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul comunei Macea.
Art. 9. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei,
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Arad și se
aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www macea.ro
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