
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL/ORAŞUL/COMUNA.................... 
CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂREA NR. xxx 
din xxx 

privind aprobarea cofinanţării "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 
de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" prin POIM in vederea asigurarii 

cofinantarii proiectului 
 

Consiliul Local al ………… 

Având în vedere Expunerea de motive nr. …………… a Primarului Comunei ……………, 
Raportul  ………………….    prin  care  se  propune  aprobarea cofinanţării "Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" prin POIM, 

Ţinând cont de adresa ……………………. a Societatii Aquatim S.A., si de adresa 
……………………… a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă-Canal Timiş; 

În conformitate cu prevederile art.8, alin.(3) lit.c), art.9,alin.(1) lit.c) şi lit.d), din Legea nr. 
51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art.12, alin.(1) lit.g) şi art.37 din Legea 
nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art.35 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, precum si cu dispoziţiile art. 89, art.90 si art.92 din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 
privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1.   Se aprobă cofinanțarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată 
din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. 

Art. 2.    Se aprobă contribuţia proprie ce revine comunei, prin Primăria comunei xxx, la “Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”, 
din valoarea investiției de xxx Lei (fără TVA) – cheltuieli eligibile pentru comuna xxx, pentru 
asigurarea părții de cofinanțare în cuantum de xxx Lei (fără TVA)  

Art. 3.       Primăria xxx se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a 
proiectului în condiţiile acordării finanţării nerambursabile, pe durata derulării “Proiectului regional 
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020”. Sumele 
necesare cofinanţării vor fi cuprinse în bugetul local aferent perioadei de implementare a proiectului.  

 Art. 4.       Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează .............  

........................................ 

Art. 5.      Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localității şi se transmite 
către: 

- Consiliul Județean Timiș; 
- Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș 
- Aquatim SA ; 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ             SECRETAR 


