
ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
CONSILIUL  LOCAL
Nr.1.854/02.04.2020

P R O I E C T   D E   H O T Ă R Â R E
privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a

documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si
apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare executarii investitiei

aferente comunei Alunis

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară

Având în vedere:

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Aluniş  nr. ……. din …….;

- Raportul de specialitate nr....... din............, întocmit de  secretarul general al comunei

Aluniş;

- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,

administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală,

protecţia mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;

- Raportul comisiei  învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive  şi

agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;

- Raportul comisiei  privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi

liniştii publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Alunş;

- Hotărârea Consiliului local Aluniş nr.32/18.06.2014 privind asociarea comunei Aluniş

cu judeţul Prahova şi alete unităţi administrative-teritoriale în Asociaţia de Dezvoltare

Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managemetul Apei-Prahova”;

- Adresa S.C. HIDRO PRAHOVA S.A nr.1601/2020

         În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1),  alin. (2), litera c) şi litera d) şi alin.(7), litera n)

din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H O T Ă R Ă Ş T E

Art.1.- Se aprobă punerea la dispozţtia proiectului" Sprijin pentru pregătirea

Aplicaţiei de Finanţare şi a documentaţiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Prahova, în perioada 2014-

2020"  a terenurilor pentru realizarea obiectivului de investiţii “EXECUŢIE REŢELE DE

ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN ALUNIŞ ŞI BERTEA-CL4” prin  care  se

vor realiza aproximativ 23 km reţea de distribuţie apă potabilă ,  2 staţii  noi de pompare apă

potabilă, aproximativ 31  km reţea nouă de canalizare menajeră şi aproximativ 3,5 km de



conductă de refulare aferentă celor 21 de staţii de pompare apă uzată în cadrul proiectului

mentionaţ mai sus, terenuri identificate conform planurilor de situaţie şi  anexei, care fac parte

integranta din prezenta hotarare.

Art.2.- Obiectivul de investiţii ”EXECUŢIE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ

ŞI CANALIZARE ÎN ALUNIŞ ŞI BERTEA-CL4”, se va construi pe terenul care face parte

din domeniul public al comunei Aluniş, conform H.G. nr.1359/27.12.2001, teren disponibil

exclusiv  pentru realizarea obiectivului propus prin proiect.

Art.3.-Se desemnează Primarul comunei Aluniş şi aparatul de specialitate al acestuia

pentru ducerea  la îndeplinire a prezentei hotărâri.

  Art.4.- Secretarul general al comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre:

§ Instituţiei Prefectului-Judeţul Prahova;

§ Primarului comunei Aluniş;

§ S.C. HIDRO PRAHOVA S.A;

§ Altor autorităţi şi instituţii interesate;

§ Cetăţenilor comunei Aluniş prin afişare la sediul Primăriei Aluniş şi pe

site-ul oficial al comunei.

                            Iniţiator
                Primar,

                 Iulian-Cristian Bîgiu

    Nr.20
(din Registrul proiectelor de hotărâre)



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
PRIMAR

Nr. 1.854/ 02.04.2020

REFERAT  DE  APROBARE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei

de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare

executarii investitiei aferente comunei Alunis

În temeiul art. 136, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind
Codul administrativ, îmi exprim iniţiativa de promovare a unui proiect de hotărâre
cu următorul obiect:

privind  punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea
Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul

Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul
Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare executarii investitiei

aferente comunei Alunis

în susţinerea acestei propuneri formulez următoarea motivare:

Reţelele de alimentare cu apă şi canal reprezintă un factor de dezvoltare şi de
modernizare a oricărei localităţi, prin urmare finanţarea  din fonduri ale Uniunii
Europene pentru înfiinţarea acestor tipuri de reţele în localitatea noastră este
oportună şi totodată necesară.

Comuna Aluniş este din anul 2014 membră în cadrul A.D.I „Parteneriatul
pentru Managementul Apei-Prahova”, fiind cuprinsă în proiectele de finanţare
pentru reţele de alimentare cu apă şi canal prin Programul Operaţional Infrastructură
Mare 2014-2020.

Proiectul de hotărâre pe care îl supun atenţiei Consiliului local este un pas
necesar   pentru aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a Aplicaţiei de Finanţare  în
cadrul POIM.

Având în vedere cele prezentate mai sus propun spre aprobare următorul
proiect de hotărâre.

Primar,
Iulian-Cristian Bîgiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL  PRAHOVA
COMUNA  ALUNIŞ
SECRETAR

A V I Z
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei

de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare

executarii investitiei aferente comunei Alunis

În temeiul art. 243, alin.(1), lit.a) al Ordonanţei de Urgenţă nr.57/2019
privind Codul administrativ, acord aviz favorabil  proiectului de hotărâre privind
punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in
perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare executarii investitiei aferente comunei
Alunis.

Secretarul   general al comunei Aluniş
                                                 Marilena Constantinoiu



ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
PRIMǍRIA COMUNEI ALUNIŞ
Telefon/fax 0244.248.052/0374.091.225
e-mail primaria@primariaalunis.ro

Nr.2.326/29.04.2020

RAPORT   DE   SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei

de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor necesare

executarii investitiei aferente comunei Aluniş

Având în vedere:
Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1.854 din data de 02.04.2020 al primarului

comunei Aluniş;
Proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea

Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020
" a terenurilor necesare executarii investitiei aferente comunei Aluniş.

Secretarul  general al comunei Aluniş precizează următoarele:

prin adresa nr. 1601/12.03.2020 S.C. HIDRO PRAHOVA S.A  prezintă stadiul derulării
proiectului “Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " şi solicită din partea Consiliului local al comunei
Aluniş, administratorul terenurilor  pe care se va realiza lucrările necesare execuţiei reţelelor de
apă şi canal, punerea acestor terenuri la dispoziţia proiectului mai sus menţionat.

Având în vedere  că acest proiect de hotărâre  este un pas  necesar   pentru aprobarea
Studiului de Fezabilitate şi a Aplicaţiei de Finanţare  în cadrul POIM, consider oportună iniţierea
lui.

Proiectul de hotărâre privind punerea la dispozitia  proiectului "Sprijin pentru pregatirea
Aplicatiei de Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020"
a terenurilor necesare executarii investitiei aferente comunei Aluniş  îndeplinește condițiile de
natură tehnică pentru a fi supusă dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.

Din punct de vedere juridic, sunt incidente prevederile legale ale art. 129, alin.(1),  alin.
(2), litera c) şi litera d) şi alin.(7), litera n) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de
hotărâre privind punerea la dispozitia proiectului "Sprijin pentru pregatirea Aplicatiei de
Finantare si a documentatiilor de atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Prahova, in perioada 2014-2020 " a terenurilor
necesare executarii investitiei aferente comunei Aluniş , poate fi supus dezbaterii și aprobării
plenului consiliului local.

Secretarul general al comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu


