ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI REPEDEA

___________________________________________________________________________
HOTĂRÂREA nr. 41
din 22.11.2013
privind aprobarea Master Planului pentru apă și apă uzată pentru județul Maramureș,
și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare,
perioada de programare 2014-2020
Consiliul Local al Comunei Repedea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 22.11.2013, la convocarea primarului, în conformitate cu prevederile art. 39, al. 2 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată.
Având în vedere:
- proiectul de hotărâre prezentat de primarul Comunei Repedea, însoţit de expunere de motive;
- cerințele din Caietul de sarcini și Cererea de finanțare pentru proiectul de Asistenţă tehnică pentru
pregătirea aplicaţiei de finanţare şi a documentaţiilor de atribuire, proiect regional de dezvoltare a
infrastructurii de apă și apă uzată în perioada 2014-2020;
- instrucțiunea emisă de Direcția Generală AM POS Mediu nr. 137.243/CG/17.10.2013 privind
completarea Cererii de finanțare și a Caietului de sarcini pentru POS Mediu, perioada de
programare 2014-2020;
- adresa ADI-Maramureș nr.486/13.11.2013 prin care se solicită aprobarea în Consiliul Local a
Master Planului revizuit în noiembrie 2013 și a listei de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa
Prioritară 1-Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada de
programare 2014-2020, așa cum este prevăzută în anexă la Master Planul pentru apă și apă uzată
pentru județul Maramureș, revizuit în noiembrie 2013;
Văzând:
- raportul Comisiei economico-financiare, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al
comunei, protecţia mediului și turism, agricultura, gospodărie comunală, servicii şi comerţ;
- avizul secretarului asupra proiectului de hotărâre;
- acordul de principiu al Consiliului local. pentru includerea în POS Mediu, etapa a II-a 2014- 2020,
(pentru cei care au dat acest acord prin hotărâre sau adresă care au fost transmise la ADIMaramureș în perioada iulie-noiembrie 2013);
- Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, modificată și completată prin Legea 311/2004,
OG nr. 1/2011;
- Directiva apei potabile (Directiva 98/83/EC);
- Directiva privind epurarea apelor uzate orășenești (Directiva 91/271/EEC);
- HG nr. 352/2005 privind modificarea și completarea HG 188/2002 pentru aprobarea unor norme
privind condițiile de descărcare in mediul acvatic a apelor uzate;
- HG nr. 567/2006 privind modificarea normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplinească apele
de suprafață utilizate pentru potabilizare –NTPA 013 aprobate prin HG 100/2002;
În conformitate cu:
- Legea 241/22 iunie 2006 a serviciului de apă și canalizare cu modificările și completările
ulterioare, art.10 alin.(1) lit. b), art. 11 alin.(1) și (2) lit. g), precum si ale art. 12 alin.(1), lit. a)
- din Legea 51 din 08 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitatea publice, prevederile art. 8,
alin (2) lit. a);
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Constatând că s-au îndeplinit dispoziţiile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala
în administraţia publică cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (1), (2) lit. b), alin (4) lit. d), art. 45 și art. 115 alin (1) lit. b)
din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul local al Comunei Repedea adopta prezenta:
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă Master Planul pentru apă și apă uzată pentru judeţul Maramureș, revizuit,
versiunea noiembrie 2013.
Art. 2. Se aprobă lista de investiții prioritare pentru POS Mediu, Axa Prioritară 1- Extinderea
și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare pentru Comuna Repedea, perioada
de programare 2014-2020, cuprinse în Master Planul județean pentru apă și apă uzată pentru
județul Maramureș, noiembrie 2013 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. Se aprobă cofinanțarea pentru proiectul de Asistență Tehnică POS Mediu, Axa
Prioritară 1-Extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, perioada de
programare 2014-2020, reprezentând 1% din valoarea eligibilă a proiectului de asistență tehnică,
aferent costurilor de extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare
pentru Comuna Repedea.
Art. 4. Se împuternicește primarul comunei Repedea să ducă la îndeplinire prezenta
hotărâre.
Art. 3. Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul consiliului
local, prin publicare pe site-ul Primăriei Repedea şi se comunică:
- Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
- primarului Comunei Repedea;
- ADI Maramureș;
- Consiliului Judeţean Maramureș.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
Pop Ioan

Contrasemnează,
Secretarul comunei,
Popovici Pavel

Prezenta hotărâre a fost adoptată în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local Repedea, din
data de 22.11.2013, cu 10 voturi PENTRU din numărul total de 13 consilieri în funcție și 10 prezenți la
ședință abţineri__-___, împotrivă__-___.
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