ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
-Privind implementarea şi cofinanţarea proiectului cu finanţare internaţională
„Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 31.03.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 80/27.02.2009, prezentată de primarul comunei domnul Fănică Săcăleanu
iniţiatorul proiectului de hotărare înregistrat la nr. 79/27.02.2009;
¾ referatul nr. 81/27.02.2009, întocmit de referentul contrabil;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Ordinul comun nr. 241/196 din 2005 al MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR/
MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE pentru aprobarea Listei localităţilor pe
judeţe unde există surse de nitraţi din activităţi agricole şi a Listei localităţilor din bazinele/spaţiile hidrografice
unde există surse de nitraţi din activităţi agricole (zone vulnerabile şi potenţial vulnerabile);
¾ Legea nr. 228/2008 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al
poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi a Acordului
de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat
al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la
Bucureşti la 28 decembrie 2007;
¾ referatele comisiilor de specialitate ale consiliului local înregistrate la nr. 82/27.02.2009;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 63 alin. (4) lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRĂRE:
Art.1.- (1)Se aprobă implementarea proiectului cu finanţare internaţională „Controlul Integrat al
Poluării cu Nutrienţi”. Valoarea lucrărilor de investiţii propuse şi a echipamentelor oferite prin proiect la nivel
de comună este estimată la circa 310.000 Euro.
(2)- Se aprobă cofinanţarea din bugetul propriu al Consiliului local al comunei Scînteia, judetul Iasi, a
minim 5% din valoarea proiectului.
Art.2.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia;
-Consiliului Judeţean Iaşi;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia, judeţul Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Bătrânică Viorel

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 20
Din 31.03.2009

