ROMATVIA

JUDEŢUL
coMUIvA TILIşOA
'IBIU
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr10/2018

privind aprobarea cofinanţării proiectuluĺ ''Sprţin pentru pregătĺrea aplicaţieĺ
de finanţare si a
documentatiĺlor de atribuire pentru Proieďul regional de dezvoltare a ĺnfrastructurii de ápă
şĺapă
uzată , dĺn regiunea Sibiu - Braşov, înperioada 2oI4 _ 2oŻO

data
econ

Consilĺul Local Tĺlişcaîntrunitînsedĺntă ordinară publică la data de 30 ianuarĺe 2018,
rimarului nr' L7 din 26.01.2018 referatul nr. 16 dĺn
unei Tilişca şi avizul Comisiei pentru activităţi
protecţie socială, gospodărĺre comunală,
să de cătr ADI APĂ SIBIU , precum sĺ adresa nr

32925l13'12.2017 transmisă de către SC APĂ CANAL SA Sibiu prĺvnd cofĺnantaieä proieďului
Sprţin
pentru pregătĺrea aplicaţiei de finanţare şĺa documentaţiilor de atrĺbuire pentŕu Proiectul
regionäl áe
dezvoltare a ĺnfrastructurii de apă sĺ apă uzată , din regiunea Sibĺu - Brasov, înperioada 2oI4 _
Żo2o,
In baza prevederĺlor
oUG nr' 40lŻ0I5 prĺvind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perĺoada de
programare 2014-2020 şĺNormele metodologice de aplĺcare, cu modificarile si completarile
:

'

'
'
'

ulterĺoare;
HG nr' 39912015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate încadrul operaţiunilor
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regionala, Fondul social european
şi Fondul de
coeziune 2oL4-20Ż0, cu modificarĺle sĺ completarĺle ulterĺoare;
ordonanţei de Urgenţä nr'6ť2009 privind gestionarea financiară a ĺnstrumentelor struďurale
şĺutilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă, cu rnodificările şĺcompletările ulterioare;
Hotărârĺi Guvernului nr' 2IB12O12 pentru aprobarea Normelor metooologice de aplicarea
prevederilor ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr' 6412009 privind geštionarea financiară

a

'

o
.
'

instrumentelor structurale

şĺutilĺzarea acestora pentru obiectĺvui convergenţă, cu

modificările şi completărĺle ulterioare;

ordinului M.E.F. nr' 9LIl2o07 pentru aprobarea Normelor Metodologice de Aplicare a
prevederilor ordonanţei Guvernului nr' 29l2}o7 privind modul de alocaň a instrumentelor
struďura|e, a prefinanţării şi a cofinanţării alocate de la bugetul de stat, ĺnclusĺvdin Fondul
Naţional de Dezvoltare, înbugetul instituţiilor implĺcate îngestionarea instrumentelor
struďurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări
şĺ
completări prin legea 24912007;

art'

44

alin.(1) din Legea nr. 273l2006 privĺnd finanţele publĺce, cu modificările
şi

completă rile ulterioare;

Legii serviciuluĺ de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 24IlŻ006, republicată;
nr.5112006 - a serviciĺlor comunitare de utilităţÍ publice, republicată:
^Legii
In temeiuĺ aft. 11, art' 36 alin. 2 lit.d) şĺlit.e) coroborat cu alin. 6lit. a pct.14 alin.7 lit.c),
şi

aft'45 alin. 2 lit' d) şi lit. f) din Legea nr.215l2ool a administraţiei publice locale, républicată, cĺ
modĺficărĺle şi completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Aft 1: Se aprobă pafticiparea Comunei Tilişca la

cofinanţarea
''Sprijin pentru pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentatiilor
pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructuriĺ de apă
şi apă
regiunea Sibiu - Braşov, înperioada 20t4 _ 2020 " cu suma de I4B,34
investiţieĺ de pe raza comunei Tilisca' Suma reprezentând contribuţie p
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Aft. 2: Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează primarul
şi compaľtimentul contabil al Primăriei Comunei Tilisca.

Tilişca la 30 ianuarie 2018
Adoptată la Tilişca cu 11 voturi pentru,.'....-....voturi împotrivă
..abtineri
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Red MM,5 Ex
Dif ( Inst PreĘ Primar, membrii, afişat, dosar)

Secretar: MARIA

