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Consiliul Local Al Comunei Maşloc 

Localitatea Maşloc nr.95     Judeţul Timiş 

Telefon 0256/231205  Fax 0256/231209      

       

 HOTĂRÂREA NR.13 

DIN 28.06.2018 

 

 

 

 

privind aprobarea cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM si asocierii 

Comunei Mașloc prin Consiliul Local al Comunei Mașloc cu Judetului Timis prin 

Consiliul Judetean Timis in vederea asigurarii cofinantarii proiectului  

 

 

 Consiliul Local al Comunei Mașloc, 

 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Comunei Mașloc, Raportul 

compartimentului de spaecialitate prin care se propune aprobarea cofinanţării “Proiectului 

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

2020” prin POIM, si a asocierii Comunei Mașloc cu Judetului Timis prin Consiliul Judetean 

Timis in vederea cofinantarii proiectului, 

          Ţinând cont de adresa nr. 10991/DPD-UIP POIM/22.05.2018 a Societatii Aquatim 

S.A., si de adresa nr. 764/22.06.2018 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal 

Timiş, 

  În conformitate cu prevederile art.8(3) lit.c), art.9(1) lit.c) si lit.d), din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale art.10(1) lit.d) si lit.g) si art.37 din 

Legea nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi ale art.35 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum si cu dispozitiile art. 11, art.12 si art.14 

din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin.(6) pct.14 şi art.36 alin.(7) lit.a) din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, supune spre adoptare prezenta 

 

H O T Ă R Â R E 

  

          Art. 1.  Se aprobă cofinantarea “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM, şi contribuţia ce revine 

Comunei Mașloc  prin Consiliul Local al Comunei Mașloc în cota procentuala de 2%, 

respectiv in cuantum de 3.648 euro(fără TVA) reprezentand echivalentul a 17.007 lei(fara 

TVA), conform curs BNR din data emiterii prezentei hotarari, din valoarea totală eligibilă a 

proiectului de 179.999.701 euro(fără TVA). 

          Art. 2. Se aproba asocierea Comunei Mașloc prin Consiliul Local al Comunei Mașloc  

cu Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis in vederea cofinanţării “Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” 

prin POIM. 

          Art. 3. Se aproba Acordul de asociere pentru cofinantarea “Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin 

POIM, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 



          Art. 4. Se imputerniceste Primarul Comunei Mașloc, domnul Lupu Ionel si aparatul de 

specialitate din cadrul Primariei sa semneze contractul de asociere prevazut in anexa la 

prezenta hotarare. 

          Art. 5. Sumele necesare cofinanţării “Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii 

de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM vor fi cuprinse în 

bugetul comunei aferent perioadei de implementare a proiectului.  

          Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează compartimentul 

contabilitate din cadrul Primariei com. Mașloc. 

          Art. 7. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu şi, totodată, se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş; 

- Consiliului Judetean Timis; 

- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş; 

- Societatii Aquatim S.A. 

 
      Preşedinte de şedinţă,                       Contrasemnează, 

 Consilier local,                                                        Secretar, 

            Iercu Eugen                                                      Szigeti Cornel-Daniel  
 


