
ROMANIA
JIJ'DETUL SUCEAVA

COMUNA PUTNA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea valorii investifiilor aferente UAT comuna Putna qi a participirii Consiliului
Local al UAT comuna Putna la cofinan{area Proiectului regional "Dezvoltarea infrastructurii de

api qi api uzati din jude{ul Suceava in perioada 2014 - 2020"

ConsiliLrl local al comunei Putna, judejul Suceava;
Av6nd in vedere :

- Referatul de aprobare nr. 6314 din 28.11.2019 prezentat de domnul Gheorghe CoroamS, primarul
comunei Putna, judelul Suceava;
- Raportul Biroului financiar- contabil, achizilii publice. fond funciar, urbanism $i amenajarea
teritoriului, inregistrat cD nr. 6324 din 28. 1 1.20 1 9;
- Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget-finanle,
admiuistrarea domeniului public $i privat, agriculturd, gospoddrire comunald, proteclia mediului,
servicii, comer-!, urbanism $i amenajarea teritoriului, inregistrat cu nr. 6345 din 28.11.2019;
- Prevederile Legii nr. 5112006 a serviciilor comunitare de utilitdli publice, republicata, cu

modificirile qi completdrile ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 24112006 a serviciului de alimentare cu apd qi de canalizare, republicatd, cu

modifi cdrile qi complet5rile ulterioare;
- Statutul Asocialiei Judelene pentru Ap[ gi Canalizare Suceava.

In temeiul. art. 129 alin. (2) li1. b), coraborat cu alin.(4) lit,g ) qi cu alin. (7) lil. n), art. 139 alin.
(1) si a art.196 atin. (1) lit. a) din OUG nr.5712019 privind Codul administrativ,

HOTARASTE:

Art.l' Se aprobd valoarea investiliilor aferente UAT comuna Putna din cadrul Proiectului
regional "Dezvoltarea infrastructurii de api;i apl uzati din judeful Suceava in perioada 2014 -
2020",1n sumd totald de 10.290.818 euro firi TVA.

Art.2. Se aprobd participarea Consiliului Local al UAT comuna Putna la cofinanlarea
Proiectului regional 'oDezvoltarea infrastructurii de apI qi apd tzati din iudetul Suceava in
perioada 2014 - 2020", cu suma de 193.467 euro fIrI TVA - reprezentdnd contribulia proprie de
2'h din valoarea eligibil[ a investiliilor aferente UAT comuna Putna conform Studiului de
Fezabilitate, delalcatd astfel :

- anul 2020 - 34.049 euro
- anul 2021 - 66.553 euro
- anul 1022 - b9.455 euro
- anul 2023 - 23.410 euro
Art.3. Prirnarul comunei Putna prin aparatul de specialitate vor aduce la indeplinire prevederile

prezentei hotdr6ri.
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