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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea  cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-

Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din valoarea eligibilă 
rambursabila a  investiției aferente comunei Bogdand 

 

Consiliul local al comunei Bogdand întrunit în şedinţa ordinară la data de _____________; 
 

Având în vedere:  
- Referatul de aprobare nr.   343/SG/07.04.2021 întocmit de primarul comunei Bogdand 
- Hotărârea Consiliului Local Bogdand nr. ____________/2021 privind aprobarea reviziei  Studiului 
de fezabilitate al Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020 şi a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți  comunei Bogdand, 
- Decizia Comisiei Europene de aprobare a contribuției financiare a Proiectului nr. 1741/11.03.2021. 
      Luând în considerare prevederile din:   
- O.U.G.  nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 

programare 2014 – 2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2016, 
- H.G. Nr. 399 /2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor 
finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de 
coeziune 2014 – 2020, 
- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor din Ghidul Solicitantului – 
Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a fondurilor, 
versiunea revizuită, 

         În conformitate cu: 

- Prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederile  art. 44 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

Ținând cont de: 

- prevederile art. 129 alin. (2) lit. b)  și  alin. (4) lit. d)  coroborate cu cele ale art. 139 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1)  lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

                                                           HOTĂRĂŞTE 
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Art.1  Se aprobă cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în  cuantum de  2.011 mii euro, 

(fără TVA), reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile rambursabile finantate din Fonduri 

Europene si Nationale aferente investițiilor pentru comuna BOGDAND. 

 

Art.2  Suma  aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al comunei 
BOGDAND eșalonat, pe durata implementării investiției. 
 
Art.3 Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuterniceşte  Primarul localitatii si serviciile de specialitate. 

 

Art.4 -   Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se 

transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru Servicii în Sectorul de Apă şi Apă Uzată din judeţul Satu Mare, S.C APASERV 

Satu Mare S.A si Institutiei  Prefectului judetului Satu Mare. 

 
Adoptată în şedinţa ordinară  la __________. 

INIȚIATOR, 
PRIMARUL COMUNEI, 

BOJAN AUREL 
L.S 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 
privind Codul Administrativ. 
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ; 
Nr.total al consilierilor prezenţi;-- ; 
Nr.total consilieri absenţi: -- ; 
Voturi pentru:-- ; 
Voturi împotriva: -- ; 
Abţinere:--. 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL SATU MARE 
PRIMĂRIA COMUNEI 

 BOGDAND 
Nr.346/SG/07.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

La Proiectul de hotărâre privind aprobarea  cofinanțării Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Satu 

Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 2% din 
valoarea eligibilă rambursabila a  investiției aferente comunei Bogdand 

 
 Prezentul referat de aprobare are la bază prevederile art.136 alin.(8) lit.a) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ coroborate cu prevederile art. 6 alin. (3) și art. 30 alin 
(1) și (2)  din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, reprezentând instrumentul de 
prezentare și motivare a Proiectului de hotărâre a Consiliului Local  privind aprobarea  
cofinanțării Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 
din judeţul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, în perioada 2014-2020  în procent de 
2% din valoarea eligibilă rambursabila a  investiției aferente comunei Bogdand. 
 Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal a comunei BOGDAND este de  
106.97 mii euro, fără TVA, prețuri curente, astfel că  rata de cofinanțare, în procent de  a  2% din 
valoarea eligibilă rambursabila a  investiției aferente comunei BOGDAND este de 2.011 mii euro, 
fără TVA, prețuri curente. 
  Schema de finanțare a proiectului:  Necesarul de finantare 94% (85% Fondul de 
Coeziune, 13% buget de stat şi 2% buget local), Co-finantare Operator Regional 6%. 

 
 
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al comunei 
BOGDAND, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 
 

 
PRIMAR 

BOJAN AUREL 


