
ROMÂNIA
JUDEȚUL HUNEDOARA
COMUNA BAIA DE CRIȘ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA nr.40/2022

privind aprobarea cofinanţării Proiectului"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă
și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"

Consiliul local al comunei Baia de Criș judeţul Hunedoara, 
Analizând

- referatul de aprobare al primarului comunei Baia de Criș nr. 38/28 /14.06.2022 din care rezultă 
necesitatea   aprobarii cofinanţării Proiectului"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"și Proiectul de hotărâre 
nr.38/2022 privind aprobarea cofinanţării Proiectului"Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"
-adresele Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara” nr.185 / 7.06.2022 și
nr.188/8.06.2022 înregistrate  la Primăria comunei Baia de Criș cu nr.1883//8.06.2022 și 
nr.1887/9.06.2022
- prevedrile HCL nr.39/2022 privind  aprobarea studiului de fezabilitate pentru ”Proiectul regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din judetul Hunedoara, în perioada 2014 - 
2020”, a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, precum și a Planului anual de evolutie a 
tarifelor conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu a proiectului
-raportulcompartimentului de resort nr.40/28/14.06.2022
-avizu lcomisiei pentru agricultura  , activitatieconomico—financiare,amenajarea teritoriului si 
urbanism  inregistrat sub nr.54 /31/14.06.2022

Luând în considerare prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional 
Infrastructura Mare,  Axa prioritară 3;
În baza dispoziţiilor Hotărârii nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate 
în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european şi Fondul de coeziune 2014 - 2020, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de 
alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

În conformitate cu prevederile art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de 
alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9 
din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 -În conformitate cu prevederile art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

Întemeiul prevederilo rart. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), alin.
(3)  lit.  a),  art.  196  alin.  (1)  lit.  a) si  art.243  alin.(1)  lit.a)din  O.U.G.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.Se  aprobă  cofinanţarea  de  2%  din  valoarea  investiţiilor  aferente  proiectului
„Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în
perioada 2014-2020”.



Art. 2.(1)Se aprobă contribuția proprie a Comunei Baia de Criș în sumă de 68,999 euro /
341.110,36  lei,  fără TVA, care reprezintă cheltuielile eligibile în procent de 2% din valoarea
investițiilor ce vor fi realizate încadrul proiectului, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.

(2  Suma precizată la alin. (1), va fi prevazutăîn bugetul local al comunei Baia de Criș,
eșalonat, în perioada 2022-2028.

Art.  3.Se acordă mandat  special  reprezentantului  comunei  Baia  de  Criș  în  Adunarea
Generală  a  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară  „Aqua  Prest  Hunedoara”,  de  a  vota
,,PENTRU”  aprobarea  cofinanțării  investițiilor  aferente  proiectului,,Proiectul  regional  de
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”.

Art.4  La data intrării  in vigoare a prezentei hotărâri se abrogă  HCL nr.62/2021 privind
aprobarea cofinanţării Proiectului"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"

Art. 5 .Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Baia de Criș, prin compartimentele de specialitate.

Art.6  .Prezenta hotărâre poate fi  atacată conform procedurii  și  termenelor  stabilite  de
Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art.7. Prin grija secretarului general al comunei Baia de Criș, prezenta hotărâre se aduce
la cunoștință publică prin afișare la sediul Primărie icomunei Baia de Crișși pe site-ul www.baia-
de-crisro, secțiunea Monitorul Oficial Local, și se comunică:

- InstituțieiPrefectului - județul Hunedoara;
- PrimaruluicomuneiBaia de Criș;
- Asociației de DezvoltareIntercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;
- CompartimentuluiBugetcontabilitate
- CompartimentuluiAchizițiiPublice.

PREȘEDINTE DE SEDINTA                      CONTRASEMNEAZĂ
                        SECRETAR GENERAL

       ONCU VIOREL-SORIN RUSU LUCIA     

BAIA DE CRIS 14.06.2022

Nr.de consilieriprezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţiînfuncţie
Cvorumulnecesarpentruadoptaremajoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi
Adoptatăprinvotdeschis
Voturipentru __________
Voturiîmpotrivă________
Abţineri _______________



CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA 
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________.

Nr. 
crt.

Operaţiuniefectuate Data ZZ/LL/AN
Semnăturapersoaneiresp
onsabilesăefectuezeproce
dura

0 1 2 3

1
Adoptareahotărârii, potrivit codului administra v, s-a 
făcut, prin vot deschis, cu majoritate:

______/__/_____

 □ simplă □ absolută □ calificată

Art.5 lit. ee)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abțineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. cc)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abțineri:___
Nu a votat:____

Art.5 lit. dd)
Voturi pentru:___
Voturi împotrivă:__
Abțineri:___
Nu a votat:____

2 Comunicareacătreprimar ______/__/_____

3 Comunicareacătreprefectuljudeţului ______/__/_____

4 Aducerea la cunoş nţapublică ______/__/_____

5 Comunicarea, numaiîncazulcelei cu caracter individual ______/__/_____

6
Hotărâreadevineobligatoriesau produce efectejuridice, 
dupăcaz

______/__/_____



PROIECT DEHOTĂRÂRE NR. _________
privind aprobarea cofinanţării Proiectului 

"Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din
județul Hunedoara, în perioada 2014-2020"

CONSILIUL JUDEŢEAN HUNEDOARA/CONSILIUL LOCALAL..................intrunit

in sedinta______________;

 -Analizând Referatul de aprobare nr._______de initiere a proiectului de hotarare;
-Avand in  vedere  raportul  nr._________al  compartimentelor  de  specialitate  privind aprobarea
cofinantarii investitiiloraferente Proiectului "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii
de apă și apă uzată din județul Hunedoara in perioada 2014-2020’’
-Având  în  vedere  adresa  nr.................  transmisă  de  Asociaţia  de  Dezvoltare  Intercomunitară
“Aqua Prest Hunedoara”;
-Ţinând  cont  de  Hotărârea  Consiliului  Judeţean  Hunedoara/Consiliului  Local  al.............,
nr. ........../2022 ( de aprobare a SFsi indicatorilor tehnico-economici);
-Luând  în  considerare  prevederile  Ghidului  Solicitantului  pentru  Programul  Operaţional
Infrastructura Mare,  Axa prioritară 3;
-În  baza  dispoziţiilor  Hotărârii  nr.  399/2015
privind  regulile  de  eligibilitate  a  cheltuielilor  efectuate  în  cadrul  operaţiunilor  finanţate  prin
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014 -
2020, cu modificările şi completările ulterioare;
-  În  conformitate  cu  prevederile  Contractului  de  Delegare  a  Ges unii  Serviciilor  Publice  de

alimentare cu apă și de canalizare nr. 5400/223/2009;

-  În  conformitate  cu  prevederile  art.  12  și  art.  13  din  Legea  nr.  241/2006  a  serviciului  de

alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 9

din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de u lități publice, republicată, cu modificările și

completările ulterioare; 

 -În  conformitate  cu  prevederile  art.  16,  alin.  3,  și  art.  21,  alin.1  din  Statutul  Asociației  de

Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

  -În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administra v, cu modificările

și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă cofinanţarea de 2% din valoarea investiţiilor aferente proiectului „"Proiectul
regional  de  dezvoltare  a  infrastructurii  de  apă  și  apă  uzată  din  județul  Hunedoara,  în
perioada 2014-2020".

Art.2.(1).Se  aproba  contributia  proprie  a  Judetului
Hunedoara/Municipiului/Orasului/Comunei____________in  suma  de___________EURO  /
_____________  lei,   fara  TVA,  care  reprezinta  cheltuielile  eligibile  in  procent  de  2%  din
valoarea investitiilor  ce vor fi  realizate incadrul  proiectului,  conform anexei nr.  1,  care face
parte integranta din prezenta.



(2).Suma precizata la alin. 1, va fi prevazuta in bugetul judetului/municipiului/orasului/comunei,
esalonat in perioada 2022-2028.

Art. 3. Se acordă mandat special reprezentantului judetului/mun./orasului/comunei__________in
AGA  ADI   ,,AQUA  PREST  HUNEDOARA”,  de  a  vota  ,,PENTRU”  aprobarea  cofinantarii
investitiilor aferente Proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și
apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” .

Art. 4. Prezenta va fi comunicată celor interesaţi prin grija .......................................................


