ROMANIA
JUDETUT IIARGHITA
coMUNA sArunorurNrc

coNSItruL LocAL sirunoulNlc

HoTAnAREA Nr. 6. lzoLs

{

,

Frivigd aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori
tehnico -economici gi a co -finanfirii pentru proiectul,,Bran;amente,
racorduri 9i extindere refea de canalizare in aria de operare S.C. HARVIZ
S.A."
Consiliul local al comunei Sindominic, judeful Harghita, intrunit in gedinfd ordinari din
data de 06 februarie 2015
AvAnd in vedere:
Expunerea de motive a primarului comunei Sindominic, gi a proiectului de HotirAre;
Raportul de specialitate a Compartimentului de urbanism gi amenajarea teritoriului ;
Raportul de avizare a Comisiei amenajarea teritoriului gi de urbanism;
Prevederilor art.36 alin [2] lit.d, gi alin 5 a pct. 14, din Legea administraliei publice
locale nr.2L5/2001-, cu modificirile gi completirile ulterioare;
in temeiul art.36, art.45 gi art. 115 din Legea administraliei publice locale nr.21,5/200I,
cu mo:ifi:rile gi completirile ulterioare
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Art. - Se aprobd Studiul de fezabilitate al proiectului ,,Brangamente, racorduri gi extindere
relea de canalizare in aria de operare S.C. HARVIZ 5.A.", precum gi indicatorii tehnico-economici ai
proiectului pentru comuna Siridominic cupringi in anexa I laprezen\a hotdrdre.
Art,2 Se aprobd valoarea totalS a investiJiei aferentd comuna Sindominic in valoare 4.058
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mii Lei, exprimatd in preluri curente, fbr6 TVA, respectiv 910 mii Euro, la cursul de schimb BNR
mediuDec. 2014 ( I Euro :4,4591 lei)
Art. 3
Se aprobd participarea comuna Sindominicla co-finanfarea proiectului
racorduri
,,BranSamente,
Si extindere relea de canalizare in aria de operare S.C. HARVIZ 5.A." cu
suma de 37,4 mii Lei; echivalentul a 8,4 mii Euro la cursul schimb BNR din dec.2014 (1 Euro:
4,459ILei), preJuri curente, fdrd TVA, respectiv 0,92yo din valoarea investiliei aferentd comuna
Sindominic reprezentdnd contribuJia proprie.
Art. 4 - Cu aducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotdr6ri se incredinleazd
primarul comunei Sindominic prin operatorul S.C. HARVIZ.SA
Art.5 Prezenta hotdrAre se comunicd: Institu{iei Prefectului jude}ului Harghita,
Primarului comunei Sindominic, Biroului financiar contabil al Primdriei comunei Sindominic si S.C.
HARVIZ.SA
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