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( norAnAnnarlzou
privind aprobarea cofinantarii proiectului de investitii,, Asistenta tehnica pentru

pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul
Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din judetul Hunedoara

in perioada2014-2020"

Consiliul local al Comunei Branisca, judetul Hunedoara I
Analizand expunerea de motive a primarului Comunei Branisca,raportul de specialitate,

avizul comisiilor de specialitate , adresa S.C.APAPROD S.A. nr .352119.09.2014 wprivire la
investitiile in sectorul de apa si apa uzata propuse spre finantare pentru etapa de programare
20r4-2020

Avand in vedere prevederile Legiinr.2I5l200l,completata, modificata si republicata;
In conformitate cu prevederile Legii m.2I412006 a serviciului de alimentare cu apa si

canahzare,republicata ,cu modificarile si completarile ulterioare .

Legea privind serviciile comunitare de utilitati publice nr.24ll2006,republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare ;

In baza prevederilor art.36 alin(4),lit.,,f',alin.(6) lit.,,a"si art.45 alin.(l) din Legea
2l5l2}}I,privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare.

HOTARASTE:

Art.l.-Se aproba cofinantarea proiectului de investitii ,,Asistenta tehnica pentru
pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiei de atribuire pentru Proiectul Regional de
Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si ApaUzata din judetul Hunedoara,pe perioada2014-
2020, in valoare de 3.328 lei cu TVA,suma ce reprezinta contributia in cuantum de l% din
valoarea totaia a cofinantarii din bugetele locale a cheltuielilor eligibile aferente etapei I a
contractului de asistenta tehnica.

Art.2.-Primarul Comunei Branisca si directiile de specialitate din cadrul
aparatului propriu din subordine vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.



Art.3.- Prezenta hotarare se comunica :

- Instituliei Prefectului judefului Hunedoara;
- Primarului COmunei Brdnigca. I

- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara,,AQUA PREST
HUNEDOARA"
- S.C.APA PROD S.A. Deva.
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Pregedinte de qedin{a
Dobrei Gheorghe Laurentiu
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