
JUDEŢUL IALOMIŢA                                                                                             

CONSILIUL LOCAL AMARA 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea HCL 40/17.04.2008 privind implementarea şi cofinanţarea proiectului „Îmbunătăţirea 

sistemului de alimentare cu apă potabilă 

în oraşul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice suplimentare: front captare, conductă aducţiune, 

staţie tratare  şi extinderea sistemului de canalizare” 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara; 

-avizul Comisiei pentru activitaţi economico-financiare şi buget; 

-avizul Comisiei pentru protecţia mediului, agricultură, turism, juridică şi de disciplină;  

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile art.36 alin.2 lit.c si d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 

-prevederile GHIDULUI SOLICITANTULUI Programului Phare 2006 Coeziune economică şi socială, Schema 

de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu” (Schema de 

granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu); 

              În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1.:-Se modifică art.3 din HCL 40/17.04.2008 privind aprobarea implementării proiectului „Îmbunătăţirea 

sistemului de alimentare cu apă potabilă în oraşul Amara prin introducerea unor elemente tehnologice 

suplimentare: front captare, conductă aducţiune, staţie tratare  şi extinderea sistemului de canalizare” care va 

avea următorul conţinut: 

 

„Art. 3. Se aprobă cofinanţarea tuturor costurilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 286.264,23 euro, 

suma alcătuită din 184.712,80 Euro aprobaţi iniţial şi 105.551,43 euro, reprezentând diferenţa dintre valoarea 

lucrărilor prezentate de proiectant pentru instalaţia de tratare chimică a apei  – 295.862,00 euro – şi valoarea 

disponibilă rezultată din economii – 190.310,57 euro. 

           Această suma reprezintă cheltuieli neeligibile care vor fi suportate de către beneficiar.” 

 

Art. 2:-Celelalte articole ale HCL 40/17.04.2008 rămân neschimbate. 

Art. 3 :-Compartimentele din cadrul aparatului de specialitate  Primariei oraşului Amara vor duce la îndeplinire 

prezenta hotărâre care va fi comunicată prin grija secretarului. 
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