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H O T A R A R E A NR. 27 
Din 24.04.2014 

privind instrumentarea proiectului intitulat "Canalizare menajera cartier Pddureni §i 
statie de epurare in ora§ul Chisineu Cri§, judetul Arad" 

Consiliul Local al ora§ului Chisjneu-Cris. , Tntrunit Tn sedin^a ordinara in data de 
24.04.2014, 

Avand Tn vedere : 
- Expunerea de motive nr.3881 /15.0 a primarului ora§ului Chismeu-Cris. d-nul Burdan 

Gheorghe privind necesitatea §i oportunitatea realizarii investplor cuprinse in 
proiectul intitulat "Canalizare menajera cartier Padureni si staple de epurare 
in orasul Chisineu Cris, judetul Arad" propus spre a fi Tnaintat spre finance 
prin PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE LOCALA, Subprogram^ "Regenerarea 
urbana a municipiilor sj ora§elor", domeniul specific 
"Realizare/extindere/reabilitare/modernizare a sistemelor de canalizare si statji de 
epurare a apelor uzate", 

- Referatul nr.3815 al d-lui ing.Sentes. Adrian,inspector de specialitate Tn cadrul 
Serviciului urbanism,amenajarea teritoriului,achizitii publice si investijii, prin care se 
propune aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investp 
"Canalizare menajera cartier Padureni fi staple de epurare in orasul 
Chisineu Cris, judetul Arad" 

- prevederile art. 36 alin.2 lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 
locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

- avizul favorabil al comisiei juridice ; 
- 15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri Tn func£ie prezenh' la sedinja; 
In temeiul art. 45(1) din Legea administrate! publice locale nr. 215/2001, republicata, 

cu modificarile sj completarile ulterioare 

H O T A R A S T E 

Art.l — (1) Se aproba participarea orasului Chisineu-Cris la Programul National de 
Dezvoltare Locala, Subprogramul "Regenerarea urbana a municipiilor §i oraselor" cu proiectul 
intitulat " Canalizare menajera cartier Padureni si stafie de epurare in orasul 
Chisineu Crisf judefulArad " 

(2) Se aprobl studiul de fezabilitate Tntocmit conform HG 28/2008, aferent proiectului 
mai sus menjionat §i principalii indicatori tehnico economici ai acestuia, conform Anexei nr. 1 
care face parte integranta din prezenta. 

Art2 - (1) Necesitatea realizarii investitiilor cuprinse Tn proiectul prevazut la art.l rezulta 
din faptul ca : 
- reduce §i limiteaza impactul negativ asupra mediului cauzat de evacuarile de ape uzate 

provenite din gospodariile populatiei si serviciile desfasurate de agenti economici; 
- contribuie la imbunatatirea protectiei mediului prin crearea retelei de canalizare 

menajera si a statiei de epurare pentru epurarea apelor uzate; 
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- contribuie la protejarea populah'ei de efectele negative ale apelor uzate asupra sanatatji 
§i mediului prin crearea re£elelor de canalizare si stajiei de epurare; 

- contribuie la realizarea obligator pe care Romania §i le-a asumat privind epurarea 
apelor uzate transpuse Tn legislatfa nationala prin Hotararea Guvernului nr. 188/2002; 

- creaza accesul la servicul public de canalizare §i imbunatateste calitatea conditiilor de 
viata pentru populatia aferenta\ 

(2) Oportunitatea realizarii acestor lucrarilor in aceasta etapa este data de: 
- Strategia de dezvoltare a Orasului Chisineu-Cris care prevede realizarea investitiilor la 

nivelul orasului; 
- Existenta posibilitatiilor de accesare a fondurilor nerambursabile guvernamentale pentru 

aceste investitii prin Programul National de Dezvoltare Locala, 
Art.3- Orasul Chisineu-Cris se angajeaza sa suporte din bugetul local cheltuieli care vor 

rezulta din implementarea in cuantum de 380,073 mii lei. 
Art. 4. - Se imputerniceste primarul Orasului Chisineu-Cris d-nul Burdan Gheorghe, sa 

reprezinte Orasul Chisineu-Cris, in rela£iile cu Consiliul Judetean Arad si MDRAP cu privire la 
proiect. 

Art.5. - Cu ducerea la Tndeplinire a prevederilor prezentei hotarari se Tncredinteaza 
primarul Orasului Chisineu-Cris 

Art.6. - Hotararea se comunica cu : 
- Institutja Prefectului Judehjlui Arad, Directia Controlul Legalitatji Actelor, Juridic, Relatji 

Publice §i Secretariat - Compartimentul Controlul Legalitajii Actelor §i Contencios, Tn 
vederea efectuarii controlului de legalitate, 
Consiliul Judejean Arad 

- Primarul Orasului Chisineu-Cris 
- Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului ,achizitii publice §i investitii 
- Direcfiei economice-Compartiment contabilitate din cadrul aparatului propriu al 

Primarului orasului Chisjneu-Cris. 


