ROMANIA
JUDETUL GORJ
CONSILIUL LOCAL ROVINARI

ROTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de fezabilitate, precum ;;i
valoarea de participare a Consiliului Local Rovinari la realizarea investitiei - Statie de
epurare ape uzate, orasul Rovinari, judetul Gorj din cadrul proiectului Sistem integrat de
reabilitare a sistemelor de alimentare eu apa §i eanalizare, a statiilor de tratare a apei
potabile §i a statiilor de epurare a apelor uzate in localitatile eu 0 populatie de pana la
50.000 loeuitori.

CONSILIUL LOCAL AL

ORA~ULUI

ROVINARI, JUDETUL GORJ

A VAND IN VEDERE:

>>>>>>-

Proiectul rStatie de epurare ape uzate, orasul Rovinari, judetul Gorj".
Raportul de specialitate nr. 12157din 11.05.2010 intocmit de domnul Dumitru
Petru-loan:
Proiectul de hotarare inijiat de catre Viceprimar - lng. Chivu Laurentiu:
Expunerea de motive la proiectul de hotarare:
Prevederile Legii nr.273j2006, art. 44, privind finantele publice locale;
Prevederile Legii nr.215j2001 privind administratia publica locala republicata:

HOTARA~TE:
Art.L Pentru realizarea proiectului Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare eu apa §i eanalizare, a statiilor de tratare a apei potabile §i a statiilor de epurare
a apelor uzate in localitatile eu 0 populatie de pana la 50.000 loeuitori, Consiliul Local
Rovinari se obliga sa asigure si sa aloce CNI SA suma de 517.937 Euro (exclusiv TVA), la care
se adauga contravaloarea taxelor si impozitelor datorate si platibile pe teritoriul Romaniei,
rezultand suma de 632.987 Euro cu TVA. Consiliul local se obliga sa suporte cheltuielile
aferente obtinerii avizelor si acordurilor legale, care nu se deruleaza prin CNI SA.
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai studiului de fezabilitate actualizat.
Art.3. Cu data adoptarii prezentei, Hotararea de Consiliu Local nr.3j28.01.2010 se
revoca.
Art.4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza Primarul orasului
Rovinari, Viceprimarul orasului Rovinari, Administratorul Public al Primariei orasului
Rovinari, Birou Achizitii Publice Finantari Externe, Compartiment Investitii si Compartiment
Jurdic din cadrul Primariei orasului Rovinari.

NR. M

Aceasta hotarare a fost aprobata si adoptata
In sedinta extraordinara din data de
12.05.2010, convocata de indata, cu un
numar de 12 voturi pentru.

