ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE

privind achitarea valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere, achitarea
contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de
tragere în termen de maximum 12 luni de la data ultimului ordin de plată emis de Autoritate la proiectul
,,Înființare canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Mitreni, județul Călărași”
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit in şedinţa
ordinară, astăzi 29 iunie 2021,

Având în vedere:

referatul de aprobare nr. 3510/17.06.2021 al domului primar Ciprian-Constantin Panait, referitor la
achitarea valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere, achitarea contribuției proprii și a
cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere în termen de maximum 12
luni de la data ultimului ordin de plată emis de Autoritate la proiectul ,,Înființare canalizare menajeră cu stație de
epurare în comuna Mitreni, județul Călărași”;
raportul compartimentului de specialitate nr. 3426/17.06.2021 intocmit de catre doamna consilier
achizitii publice Chirnogeanu Ionela , referitor la achitarea valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima
cerere de tragere, achitarea contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la
ultima cerere de tragere în termen de maximum 12 luni de la data ultimului ordin de plată emis de Autorit ate la
proiectul ,,Înființare canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Mitreni, județul Călărași”;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat
cu nr. 115/29.06.2021
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico -financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 116/29.06.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați social -culturale,
culte, munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni,
inregistrat cu nr. 117/29.06.2021;

Tinand cont de prevederile:

• prevederile art. 120 și 121 din Constituția României, revizuită;
• prevederile art. 8 și 9 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourgh la 15 octombrie
•
•
•

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
prevederile art.7 alin. (2) și art. 1166 și urm. Din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
referitoare la contracte sau convenții;
prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative în elaborarea

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

• prevederile Ordinului nr. 1450/10.09.2010 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului vizând
•

protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tartare, canalizare și stații de
epurare;
prevederile Ordinului nr. 415/04.06.2018 privind modificarea și completarea Ghidului de finanțare a
Programului vizând protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tartare,
canalizare și stații de epurare;

In temeiul art. 139 alin. (1), alin.(3) lit.i art.196 alin.(1) lit. a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aproba achitarea valorii finanțate de Fondul pentru Mediu la ultima cerere de tragere, achitarea
contribuției proprii și a cheltuielilor neeligibile aferente facturilor fiscale prezentate la ultima cerere de tragere în
termen de maximum 12 luni de la data ultimul ui ordin de plată emis de Autoritate la proiectul ,,Înființare
canalizare menajeră cu stație de epurare în comuna Mitreni, județul Călărași”
Art. 2 Se aprobă încheierea unui act aditional la Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 107/N/16.06.2015,
încheiat cu administrația Fondului de Mediu.
Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a dispozitiilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei
Mitreni, judetul Călărași.
Art. 4 (1) Prezenta hotarare se comunica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevazut de lege catre:
a) Primarului comunei;
b) Institutia prefectului - Judetul Calarasi.

(2) Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
comunei, in termenul prevazut de lege, prin afisare la sediul Primariei si publicarea pe site-ul autoritatii.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, VOICU ION
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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Nr. consilieri 13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 7

