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HOTĂRÂREA NR. 46
din data de 05 noiembrie 2018
privind punerea la dispozitia proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA
UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020” a terenului pentru
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
Expunere de motive: În temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 republicată, cu modificările
și completările ulterioare, Autorităţile administraţiei publice locale au competenţă exclusivă, în
condiţiile legii, în tot ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, gestionarea şi funcţionarea
serviciilor de utilităţi publice, precum şi în ceea ce priveşte crearea, dezvoltarea, modernizarea,
reabilitarea şi exploatarea bunurilor proprietate publică sau privată a unităţilor administrativteritoriale care compun sistemele de utilităţi publice. În exercitarea competenţelor şi atribuţiilor ce
le revin în sfera serviciilor de utilităţi publice, autorităţile deliberative ale administraţiei publice
locale asigură cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor de utilităţi publice .
Având în vedere:

-

-

prevederile art.8 alin.(1) şi alin.(3) lit.c) raportate la prevederile art.22 alin.(1) și alin. (3),
precum și prevederile art.29 alin.(1) din Legea serviciilor comunitare de utilitati publice,
nr.51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
prevederile art.35 alin.(5)şi art.36 alin.(6) din Legea serviciului de alimentare cu apa si
canalizare, nr. 241/2006, republicată (R2):
prevederile art.36 alin. (1), (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.d), alin.(6) pct.14 și alin.(9), din Legea
nr.215/2001- privind administraţia publică locală-republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
prevederile art.44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare;
adresa nr.384/30.10.2018 a Asociației de dezvoltare Intercomunitară de Utilități Publice
pentru Serviciul de Alimentare cu Apă și de Canalizare ”Oltul”, înregistrată la primăria
comunei Fărcașele sub nr.6019/30.10.2018;
expunerea de motive a viceprimarului comunei Fărcaşele, nr.6069 din 31.10.2018, prin
care se arată necesitatea implementării proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII
DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020”;
raportul de specialitate întocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Fărcaşele, judeţul Olt, inregistrat sub nr. 6070 din
31.10.2018;
raportul de avizare nr.6071 din 31.10.2018, al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului local al comunei Fărcaşele, judeţul Olt;
prevederile H.C.L. nr.11 din 31.03.2014 privind actualizarea bunurilor aparținând domeniului public
al comunei Fărcaşele, judeţul Olt;
prevederile H.C.L. nr.30 din 15.06.2015 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Fărcașele cu
Consiliul Județean și consiliile locale ale celorlalte localități, în cadrul ADI Oltul;

- prevederile H.C.L. nr.30 din 15.06.2015 privind aprobarea asocierii Consiliului Local Fărcașele
cu Consiliul Județean și consiliile locale ale celorlalte localități, în cadrul ADI Oltul;
- prevederile H.C.L. nr.31 din 15.06.2015 privind aprobarea mandatării ADI Oltul în vederea
semnării contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
SC Compania de Apă Olt;
-Carte Funciară nr.50401;
-Prevederile art.8, art.42 alin.4, art.43 și art.80 - art. 85 din Legea nr.24/2000 republicată, cu
modificările și completările ulterioare, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative;
În temeiul prevederilor art.36 alin. (1), (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit.d), alin.(6) pct.14 și alin.(9), art.45 alin.
(1), coroborate cu prevederile art. 115 alin.1) lit. b) din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică
locală-republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă punerea la dispozitia proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE
APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020” a terenului în suprafață de
9737 mp, situat în comuna Fărcașele, strada Cireșului nr.35 A, pentru constructia obiectului de investiţii
(Extindere retele alimentare cu apa, Extindere retea de canalizare, Constructie statii pompare apa uzata,
Conducte refulare noi , Construire statie noua de epurare), in cadrul proiectului „DEZVOLTAREA
INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT IN PERIOADA 2014 – 2020”,
teren identificat conform anexei nr.1 (Planul de situaţie), din care face parte integrantă.
Art. 2. Obiectul de investiţii (Extindere retele alimentare cu apa, Extindere retea de canalizare,
Constructie statii pompare apa uzata, Conducte refulare noi , Construire statie noua de epurare), aferent
proiectului „DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL OLT
IN PERIOADA 2014 – 2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află în domeniul public al
localităţii FARCASELE, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului propus în proiect.
Art. 3. Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
împuterniceşte viceprimarul comunei Fărcașele, domnul Vladu Leon Viorel.
Art. 4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului localităţii şi se
transmite, prin intermediul secretariatului Consiliului Local, către Instituția Prefectului Olt, Viceprimarului
comunei Fărcașele, ADI Oltul.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
POPA COSTICA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Hoară Cristina Marinela

Nr. 46 din 05.11.2018
Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Comunei Fărcașele, în ședința ordinară din data de 05.11.2018, cu respectarea
prevederilor art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001, actualizată, cu un nr. de 11 voturi pentru, 0 abțineri și 0 voturi împotrivă din numărul
total de 11 consilieri prezenți în ședință

Total
consilieri
Prezenți
Pentru
Împotrivă
Abțineri

13
11
11
0
0

