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privind aprot area Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a Stretegiei de

tarifar€ !i a cofilatr{trrii obiectivului de investifie din UAT SINAIA in cadrul "Proiectului regional
de dezvoltare a infrastructurii de api qi ap5 uzata din judetul PrahoYa, h perioada2014-2020"

Consiliul Local al orasului Sinaia, jude{ul Prahova, convocat in baza aft. 133, alin (1) din
Ordonanta de Urgenti a Guvemului nr.57 din03.0'1.2019 privind Codul administrativ, cu modifictuile

tri complettrrile ulterioare;
AvAnd in vedere Referatul de aprobare al Primarului oraqului Sinaia cu nr. 37 din 06.05.2022 qi

Rapotul de specialitate fi,38/06,05.2022, cu p vire la necesitatea gi opo(unitatea aprobarii Studiului
de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici, a strategiei de tarifare gi a cofinanldrii obiectivului de

investilie din UAT Sinaia in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructu i de apd $i apd

uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 j

Vazand avizul comisiei de specialitate a Consiliului local;
Avend in vedere dispozitiile:

- art.l0, alin.(s) $i alin.(9) din Legea serviciilor comunitare de utilitali publice m. 51/2006, republicata,
cu modificdrile gi completdrile ultedoare;
- art. l7 , alin.Q), din Legea serviciului de alimentare cu ape gi de canalizare nr. 24 1 /2006, republicatd ,

cu modificdrile qi complettuile ulterioarei
- axt. 44, alin (1) din L egea ft.27312006, ptivind finanlele publice locale, cu modificirile $i completerile
ulterioare;
- art, 42, alin l din Legea nr. 500/2002, p vind finanlele, cu modificdrile 9i completA le ulte oare;
- art. 129 alin.(2) lit.d) alin. (4) lit. d), alin.(7) lit.n) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul administrativ,
cu modificarile $i completarile ultedoare,
- art. 5 din Hotir6rea Guvemului rLr,90712016 privind etapele de elaborare 5i con{inutul-cadru al
documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri
publice, cu modificirile qi completdrile ulterioare;
- Ghidului solicitantului privind dezvoltarea infrastructurii integrate de apa gi apa uzati aprcbat pdn
Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 383 din 2016, modificat qi completat ulterior;
- A&esa ff. 2558ruIP/344/20.04.2022 aSC Hidro Prahova ;
- Avizul CTE al Hidro Prahova nr,l din20.04.2022:

in temeiul art.l39, alin (1) 9i art. 196 alin. (l) lit. a) din Ordonanla de Urgentd a Guvemului
t37D019 privind Codul administrativ, cu modifrclrile $i completdrile ultedoare;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
HOTART$TE:

Art,l. - (1) Se aprobd Studiul de fezabilitate, Indicatorii tehnico-economici ai proiectului, pentru
obiecti{rl de investilii din UAT Sinaia, Strategia de ta fare rezultate din Analiza cost-benehciu qi

cofinanfarea obiectivului de investilie pentu "Proiectul regional de dezvoltare a inftastuctudi de api
$i apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020", prciect finanlat prin POIM 2014-2020.

(2) Pe durata implementtuii proiectului, indicato i tehnico-economici pot suferi modificdri.

Art.2. - Se aproba indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investilie din UAT Sinaia in cadrul
"Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de api gi api uzata din judetul Prahova, in perioada
2014-2020" prevdzufi, in anexa la prezenta hotdrare.
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Art.3. - Se aproba valoarea totale a obiecti\.ului de investilie din UAT Sinaia in cadrul "Proiectului
rcgional de dezvoltare a inftastructu i de api gi api uzata din judetul Prahova, in perioada20l4-2020"
in valoare de 23.414.449,81 euro, pre{uri curente, Iird TVA.

Art.4. - Se aprobi cofinanlarea de la bugetul local al UAT Sinaia de 2% a cheltuielilor eligibile ale
obiectivului de investifie din UAT Sinaia in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructudi
de apd $i ape uzata dinjudetul Prahova, in peioada20l4-2020" ,in valoare de 440.191,66 Euro, prelu
cuente, fAri TVA. Aceasta va fi asigurata anual, in limita fondurilor disponibile la bugetul local.

Art.s. - Se acorda mandat special dlui Viceprimar Gheorghe Badaran, ca reprezentant al UAT Oras
Sinaia pentu a vota in AGA ADI Apa aprobarea SF, indicatorii tebnico-ecooomici, stategia de tarifare
si cofinantarea obiecti,,ului de investitii prevazute in cadrul "Proiectului regional de dezvoltare a
inftastructurii de ap6 !i api uzata din judetul Prahova, ir pe oada 2014-2020"

Ar. 6. - Prezenta hotdrere va fi comunicati celor in drept p n grija Secretarului general al oraqului
Sinaia 9i dus6 la indeplinire prin grija Primarului oraqului Sinaia ,

Sinaia, 06 mai 2022
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