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            PROIECT DE HOTĂRÂRE 

          Nr. 6 din 12.01.2021 
 

Privind: aprobarea contribuției în procent de 2% din totalul noilor cheltuieli eligibile aferente 
obiectivului de investiție “Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în 
judetul Vrancea, etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 

2014-2020 

Primarul comunei Ruginești, județul Vrancea, având în vedere: 
 

-   Proiectul de hotărâre nr. 5/12.01.2021 privind actualizarea indicatorilor economici ai investitiei 
“Extinderea si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare, judetul Vrancea, etapa a - 
II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 2014-2020; 
-      Raportul de specialitate nr. 273/14.01.2021; 
-      Referatul de aprobare nr. 278/14.01.2021; 
-       HCL nr. 31/27.07.2016 privind aprobarea contribuției localității Ruginești la proiectul “Extinderea 
si modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în judetul Vrancea, etapa a - II - a ,,; 
- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
 

       În conformitate cu prevederile art. 129 alin.(1), alin.(2) litera b), alin.(3) litera d), alin.(4) lit. g) și 
alin.(7) litera n), art.196 alin.(1) litera a), art.197 alin. (4) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

PROPUNE 

       Art. 1.  (1) Să se aprobe contribuția în procent de 2% din totalul noilor cheltuieli eligibile aferente 
obiectivului de investiție “Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apa și canalizare în 
judetul Vrancea, etapa a - II - a,, UAT Ruginești, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional (POIM) 
2014-2020,, ce se implementează pe raza UAT Ruginești, în suma de 321,172 mii lei.  

                    (2) Corectitudinea calculelor și modalitatea de gestionare a contractului, încadrarea în 
termenul maxim de realizare a proiectului revine, în totalitate și exclusiv, Companiei de Utilități Publice 
S.A, în calitate de autoritate contractantă. 

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Ruginesti 
si Compartimentul financiar-contabil.  

  
    Art. 3. Prezentul proiect de hotarare va fi comunicat celor in drept, in termenul prevazut de lege, 

de către secretarul general. 

               Initiator,                                                                              Avizat pentru legalitate 
         Primar,                                                                                      Secretar general,        

            Avram Ion                                                                                    Tănase Nicoleta                                                   

  


