ROMANIA

coMUNA $AG

CONSILIUL LOCAL ALCOMUNEI SAG
HOTARAREA
Nr. 58din 12.09.2017

privind asigurarea cofinanfirii proiectului POIM "sprijin pentru pregdtirea
Aplicalieide Finanlare qi a Documenta(iilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apl;i api uzatd din.f udeful Timiq, in perioada20142020"

Consiliul Local al comunei $ag, intrunit in qedinfa ordinarl din data de 12.09.2017
AvAnd in vedere:
- Referatul cu nr. 6360 105.09.2017 al d-lui Primar -Roqu Flavius - Alin ;
- Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate din cadrul C.L $ag.care sunt
favorabile ;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa Priorilara 3, Obiectivul Specific 3.2 Pro gramul Operati onal I nfrastructurb Mare 20 1 4 -2020
- in iemeiul prevederilor Legii nr. 21512001 privind administralia public[ locala'
republicata, cu modificirile gi completarile ulterioare;
- in'temeiul prevederilor Legii nr.5112006 a serviciilor comunitare de utilit[1i publice 9i
cele ale Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apa 9i de canalizare
- in temeiul prevederilor Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale. cu
modificdrile gi completirile ulterioare;

uorAnA$ru,:

Art. l. Se aproba cofinan{area proiectului "spriiin pentrtt prcgiitirea Aplicu!iei de F'inanlare
de
;i a Docuntentaliilor de Atribuire pentru Proiectul Ragbnal tle dazvoltare a infrastructurii
apa ;i apd uzatd din iudelul Tinti;, in perioada 2011-2020"
Art. 2. Se aproba contributia proprie ce revine comunei $ag , prin Consiliul Local, la
proiectul "sprijin pentru pregatirea Aplica{iei de Finan{are ;i a Documentaliilor de Atribuire
^pentru
proieciul Regional ie dezvoltare a i4frastructurii de apa ;i apa uzatd din iudelul
Timi;, in perioada 2014-2020 ", in sumd de 3,408'49 lei'
Art. 3. bonsiliul Local al comunei $ag se obliga sd asigure resursele financiare necesare
pe durata
implementirii optime a proiectului in condiliile acordarii finan(arii nerambursabile,
deiularii proiectului "sprijin pentru pregdtirea AplicaYiei de Finan\are;i a Docuntentaliilor
apa ;i apa uzata din
de Atribuire pentru proteitul'negional de clezvoltare a infrastructurii de
judeyul
fn perioada 2014-2020". Sumele necesare cofinanldrii vor fi cuprinse in
Timi;,

bugetul comunei aferent perioadei 2017-2019.

Art.4.
Flavius

Art.

-

5.

Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarAri se insdrcineaza dl Roqu
Alin , Primar al comunei $ag
Prezenta hotardre se comunicd la:

-

Institutia Prefectului Judetului Timis;
Asocialia de Dezvoltare lntercomunitard Apd
S.C Aquatim S.A,

PRE$EDINTE DE $EDINTA
HUBERT ALEXANDRU - NI

-

Canahzare Jude{ul

'fimig;

