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     HOTĂRÂREA NR. 21/2021      

   ===================================== 
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 a  investiției aferente comuneiValea Vinului 

 

Consiliul Local Valea Vinului, 

având în vedere: 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr. 1455/16.06.2021,a domnului Cristea Radu, 
primarul comunei VALEA VINULUI,avizul comisiei de specialitate de pe langa consiliul local 

nr.1456/16.06.2021,raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr.1457/16.06.2021, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2021privind 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 Valea Vinului, 

- 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 modificăriprinLegea nr. 105/2016, 

- H.G. Nr. 399 /2015 privindregulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională,Fondul social 

europeanşiFondul de coeziune 2014 – 2020, 

- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelordin Ghidul Solicitantului – 

Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, versiunea revizuită, respectiv: 

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%. 

         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, 

 Tinând cont de  prevederile art.129,alin. (2) lit. b) și  alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

 

      HOTĂRĂŞTE: 

 

 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 

49.837 mii euro (fără TVA), reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile aferente investițiilor 

aprobate pentrucomunaValea Vinului. 

 

 Art.2.Suma  aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al comunei 

Valea Vinului eșalonat, pe durata implementării investiției. 
 

Art.3.Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul comunei și serviciile de specialitate. 

 



Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei și se 

transmite, prin intermediul secretarului  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.  

 

 
 

      Valea Vinului, la 30.06.2021 

 

 

 

 
 

 

   

           PRESEDINTE DE SEDINTA    CONTRASEMNEAZA   

 POP CALIN       SECRETAR GENERAL UAT   
        OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art.139,alin(1),(3) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Nr.total al consilierilor in functie –11;     Voturi pentru ___11   ; 

Nr.total al consilierilor prezenti – 11;   Voturi impotriva ___0 ; 

Nr.total al consilierilor absenti – 0;   Abtineri _____0 ; 
 

  



ROMÂNIA 

JUDEŢUL SATU MARE 
CONSILIUL LOCAL VALEA VINULUI 

 

 

 

      PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/2021    

   ============================================== 
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 a  investiției aferente comuneiValea Vinului 
 

Consiliul Local Valea Vinului, 

având în vedere: 

Referatul de aprobare la proiectul de hotarare nr. 1455/16.06.2021,a domnului Cristea Radu, 
primarul comunei VALEA VINULUI,avizul comisiei de specialitate de pe langa consiliul local 

nr.1456/16.06.2021,raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului nr.1457/16.06.2021, 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 19/2021 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 Valea Vinului, 

- 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 modificăriprinLegea nr. 105/2016, 

- H.G. Nr. 399 /2015 privindregulile de eligibilitate a cheltuielilor effectuate în cadrul 

operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională,Fondul social 

europeanşiFondul de coeziune 2014 – 2020, 

- Prevederile Capitolului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelordin Ghidul Solicitantului – 

Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată –Condiții specifice de accesare a 

fondurilor, versiunea revizuită, respectiv: 

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%. 

         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, 

 Tinând cont de  prevederile art.129,alin. (2) lit. b) și  alin. (4) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ , 

 

 

      HOTĂRĂŞTE: 

 

 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 

49.837 mii euro (fără TVA), reprezentând 2% din  totalul costurilor eligibile aferente investițiilor 

aprobate pentrucomunaValea Vinului. 

 

 Art.2.Suma  aprobată la art. 1 va fi  prevăzută și suportată din bugetul local al comunei 

Valea Vinului eșalonat, pe durata implementării investiției. 

 

Art.3.Cu punerea în aplicare și ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

împuternicește Primarul comunei și serviciile de specialitate. 

 



Art.4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei și se 

transmite, prin intermediul secretarului  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.  

 

 
 

      Valea Vinului, la 16.06.2021 

 

 

 

 
 

 

   

       INIȚIATOR:                                                                    AVIZEAZĂ 

  PRIMAR        SECRETAR GENERAL UAT 
 CRISTEA RADU       OROS ALEXANDRU  

  



ROMANIA 

JUDEȚUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

Compartiment de resort  

Nr.1457/16.06.2021 

 

 

        Raport de specialitate      
     =================================     

Asupra proiectului de hotarare 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 a  investiției aferente comunei Valea Vinului 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local 19/2021 a fost aprobat 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 Valea 

Vinului. 

În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor noi finanțate prin 
O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată – 

Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017 sursele de finanțare se 

asigură după cum urmează: 

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%. 

 
 Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal a comuneiValea Vinuluieste de 

2,650.89 mii euro,fără TVA, prețuri curente, astfel că  rata de cofinanțare, în procent de  a  2% 

din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Valea Vinului este de 49.837 mii euro, fără 

TVA, prețuri curente. 

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

   În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, 

considerăm oportună şi legală 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 a  investiției aferente comuneiValea Vinului. 

 

 
 

 

 

 

     SECRETAR GENERAL UAT   
    OROS ALEXANDRU  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA 

JUDEȚUL SATU MARE 
PRIMARIA COMUNEI VALEA VINULUI 

CABINET PRIMAR 

Nr.1455/16.06.2021 

 

 

        Referat de aprobare       
       =================================      

Asupra proiectului de hotarare 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 a  investiției aferente comunei Valea Vinului 
 
 

Prin Hotărârea Consiliului Local 19/2021 a fost aprobat 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 Valea 

Vinului. 

În conformitate cu prevederile punctului 1.8.2 Ratele de cofinanțare a proiectelor noi finanțate prin 
O.S. 3.2 din Ghidul Solicitantului – Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă și apă uzată – 

Condiții specifice de accesare a fondurilor, versiunea revizuită 2017 sursele de finanțare se 

asigură după cum urmează: 

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%. 

 
 

 Valoarea totală a investiției în infrastructura de apă-canal a comuneiValea Vinuluieste de 

2,650.89 mii euro,fără TVA, prețuri curente, astfel că  rata de cofinanțare, în procent de  a  2% 

din valoarea eligibilă a  investiției aferente comunei Valea Vinului este de 49.837 mii euro, fără 

TVA, prețuri curente. 
 Suma aferentă cofinanțării va fi prevăzută și suportată din bugetul local al  comuneiValea 

Vinului, eșalonat, pe toată durata implementării proiectului. 

 Luând în considerare cele de mai sus, prevederile art.  44 alin. (1) și ale art.  45 din Legea nr. 

273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum și 

faptul că, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului, pentru aprobarea proiectului 

Cererea de finanțare trebuie să aibe anexate inclusiv documente privind  dovada cofinanțarea 
proiectului, respectiv HCL privind aprobarea cofinanțării proiectului (anexa 2 la Ghidul 

solicitantului OS 3.2) , 

În temeiul prevederilor art.136 alin.(8) lit.b) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, 

considerăm oportună şi legală 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 a  investiției aferente comuneiValea Vinului. 

 

 

 

 
 

 



ROMANIA 

JUDEȚUL SATU MARE 
Consiliul Local VALEA VINULUI 

Comisie de specialitate 

Nr.1456/16.06.2021 

 

 

         A VI Z         
         ====================      

la proiectul de hotarare 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 a  investiției aferente comunei Valea Vinului 
 
 

Comisia permanenta a consiliului local Valea Vinului intrunita in sedinta de comisie din data 

de  16 IUNIE 2021,analizand proiectul de hotarare 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 a  investiției aferente 
comunei Valea Vinului 
a constatat ca in 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, 

   Proiectul de hotarare 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 a  investiției aferente comunei Valea Vinului 
 

   a fost elaborat in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cuprinde  masuri necesare 

si legale care trebuie indeplinite in conformitate cu actele normative  in vigoare,   

                    

   Tinand cont de oportunitatea si necesitatea masurilor cuprinse in proiectul de hotarare , 

comisia de specialitate avizeaza favorabil proiectul de hotarare si propune consiliului local al 

comunei Valea Vinului sa-l adopte in forma prezentata de catre initiator.   

             

   

      Comisia permanenta:  

   Ghilea Gheorghe – Sorin  – presedintele comisiei 

    Pop Calin – secretarul comisiei 

   Budai Ioan-Cristian - membru 
    Seucan Eduard-Iulius –membru  

    Fernea Marius –Roger –membru 

 

 
 


