
RO MANIA 
JUDETUL BISTRITA- NASAUD 
CONSILIUL LOCAL TELCIU 
Comisia de 

._, A 

HOT ARARE 

privind aprobarea studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico -economici 
şi a cofinanţării Proiectului „ Extinderea şi modernizarea infrastructurii de 

apă şi apă uzată în judetul Bistrita - Năsăud" 

Consiliul local Telciu, întrunit în sedinţă ordinară în data de 8.10.2009 
în prezenta a 15 consilieri, 

A vând în vedere : 
- . Expunerea de motive a primarului comunei Telciu ,

înregistrată cu nr.4282 /2009;
- Raportul d-lui Moldovan Octavian, responsabil cu achiziţiile

publice în cadrul primăriei Telciu cu nr.4283 /2009, asupra
Proiectului privind necesitatea aprobării Studiului de
fezabilitate , a indicatorilor tehnico -economici şi a
cofinantării Proiectului „ Extinderea şi modernizarea
infrastructurii de apă şi apă uzată ţn judetul Bistrita -
JYăsăud „

- Prevederile art. 36 si art.44 din Legea finantelor publice
locale nr.273 /2006 , cu modificările şi completările
ulterioare ;

- Prevederile Hotărârii Guvernului nr.759 /2007 privind
regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul
operatiunilor finantate prin programele operationale ;

- Prevederile O.U.G. nr.64 /2009 privind gestionarea financiară
a instrumentelor structurale şi utilizarea acestora pentru
obiectivul de convergenţă;

- Adresa nr. 85572 din 14.08.2009 a Ministerului Mediului
Directia Generală pentru managementul Instrumentelor
Structurale ;

- ,, Ghidul Solicitantului „ pentru Axa Prioritară I - POS Mediu
: ,,Extinderea şi modernizarea sistemului de apă şi apă uzată,

- Hotarârea Consiliului local Telciu cu nr.64/10.12.2007 ,
privind Asocierea intercomunitară pentru servicii de
Alimentare cu Apă şi canalizare a judetului Bistrita - Năsăud

- Raportul Comisiei buget - finante , juridica si de disciplină,
dezvoltare economică cu nr.4284/2009.



- Raportul comisiei de agricultură şi silvicultură , administrarea
domeniului public cu nr.4285/2009;
In temeiul art.36 , coroborat cu art.45 din legea 215 /2001
privind administratia publică locală , republicată ;

JH[ O 'f ĂRĂ § T lE 

ART. 1 Se aprobă Studiul de Fezabilitate al proiectului „ Exţjnderea şi 
nodernizarea infrastructurii de tgJă şi apă uzată în ju'aetul Bistrita-Năsăud, 
n comuna Telciu , judetul Bistrita - Năsăud cu indicatorii tehnico -economici 
;uprinsi în anexa nr. I , cu mentiunea că acestia vor putea suferii modificări 
iatorate influentei unor factori ca : inflatie , curs valutar, situatii concrete din 
:eren din momentul executiei propriu-zise a lucrărilor; 

ART.2. Se aprobă valoarea totală a investitiei aferente comunei Telciu , 
.nclusiv TVA , în cuantum de 5500,11 mii lei, respectiv 1296,28 mii euro, cu 
,irmatoarea rată de schimb de la data de 21.04.2009 1 EURO =4,243 lei , din 
�are TV A în suma de 865,96 mii lei; 

ART.3 Se aproba participarea comunei Telciu la cofinantarea·projectului 
., Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în judetul 
Bistrita - Năsăud,, , cu suma de 99,56 mii lei 40,56 mii Euro , inclusiv TV A , 
reprezentând contributia proprie la costurile eligibile ( 1,81 % din valoarea 
investitiei ) . 

ART.4 Consiliul loca1 Te1ciu se angajează să respecte, pe toată durata 
pregătirii proiectului şi a implementării acestuia , prevederile legis1atiei 
comunitare şi nationale în domeniul egalitătii în şanse , nediscriminatorii, 
protectiei mediului , eficientei energetice , achizitiilor publice şi ajutorului de 
stat. 

ART. 5 Anexa nr. I face parte integrată din prezenta hotarâre . 
ART.6 Cu ducere laî11deplinire seîncredintează primarul comunei 

Telciu 
ART. 7 Prezenta hotarâre se comunică cu: 

- Institutia prefectului - Judetul Bistrita - Năsăud
Consiliul Judetean Bistrita - Năsăud
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R O MA N I  A 
JUDETUL BISTRITA- NASAUD 
PRIMARIA COMUNEI TELCIU 

NR 4249 din 2.10.2009 
CONVOCATOR 

Se convocă Consiliul local Telciu în şedinţă ordinară pentru data de 8.10.2009 
orele 8,00 cu urmatoarea ordine de zi: 

1 Proiect de hotarire privind 
perioada de cel mult 3 luni 

alegerea presedintelui de sedinta pentru o 

2 Proiect de hotarire privind aprobarea » Studiului de fezabilitate si
indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investitii « Amenajare
Spatii verzi« in comuna' Telciu ,jud. Bistrita-Nasaud 

3 Proiect de hotarire privind aprobarea studiului de fezabilitate si a 
indicatorilor tehnico-economici si a co/ nan tarii proiectului 2 Extindere si 
modernizarea infrastructurii de apa si apa uzata injudetul Bistrita-Nasaud 

4 Diverse;. 
CONSILIERI: 

1. BUMBU IOAN
� .. 

2. SUCIU IOAN _____ =�
3. CORDOS GHEORGHE �9,---
4. DOBRICEAN VICTOR � 

,
5. PUPEZA GRJGORE Îl�
6. GANEA VASILE � """"· 

7. MITITEL AUGUSTIN cf'S�

9. SCUTURICI GEORGE __ _,_,__��'�--�
. . ,.......------

1 O.PETER DUMITRU Jt f) 1-ţ:;._-
l l .FERCHI IOAN ')-J/tL1lll!/ 

---------+;,
'---' 

12.MOLDOVAN OVIDIU
r-t----qf,i/-'<--/,,.-----

13. PUICA VASILE -��::.:.__c_-l-------,,,"s;.='r-#-----

14. RUS Eu A NIELA -MARI


