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JUDETUL SALAJ
COMUNA ZIMBOR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NT. 11

din 14 martie 2017
privind
indicatorilor
tehnico-economici
aprobarea
9i a co-finantdrii aferente obiectivului de investilii
'
"inrrrnleRE RETEA DE cANALTzARE $r srAilE DE EeuRARE iN coMUNA ztMBoR gi
bOMUNA SINMIHAIU ALMA$ULUI, JUDETUL SALAJ''

i

Consiliul Local al Comunei ZIMBOR, Judetul Sdlaj intrunit in gedinld extraordinari, in
exercitarea atribuliilor sale legale;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) lit."e" din legea administratiei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare, avdnd in vedere prevederile:
a) art,36 alin.(1), alin. (2) lit.'b", "c" gi "d" coroborate cu cele ale alin (4) lit.'d', ale alin.(5) lit."c"
lit."a" punctele 9 9i 13 din Legea administratiei publice locale nr.21512001,
9i ale alin.
republicati, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
b) art. aa(1) 9i (4) gi art.45 din Legea nr. 27312006, privind finanlele publice locale, cu
modificirile 9i completirile ulterioare; Ludnd act de :
a) referatul de aprobare al primarului comunei ZIMBOR, in calitatea sa de ini[iator, Tnregistrat
sub nr. 872 din 10.03.2017;
b) raportul Comisiei de specialitate nr. 874 din 10.03.2017 a Consiliului Local;
c) raportul de specialitate intocmit de Compartimentul de resort din cadrul Primdriei ZIMBOR,
inregistrat sub nr, 876 din 10.03.2017;

(6)

in temeiul drepturilor conferite prin art. 115 lit. b din Legea 21512001 privind administralia
publicd locali republicati, cu modificirile 9i completirile ulterioare,
HOTARAgTE

Art. 1. Se aprobd indicatorii tehnico-economici aferenli obiectivului de investilii "iNFIINTARE
RETEA DE CANALTZARE gt STATTF DE EPURARE iN COMUNA ZIMBOR $l COMUNA
SINMIHAIU ALMASULUI, JUDETUL SALAJ" dupd cum urmeazd:
a)vALOAREA TOTALA A lruVeSTlTlEt, INCLUSIV TVA: 10.746,034 mii lei, din care c+M:
8.846,822 mii lei, din care:
Valoare eligibili pentru finanfare prin PNDL: 10313,710 mii lei
Gofinanlare buget local: 432,324 mii lei
b)DURATA DE EXECUTTE A LUCRARILOR: 36 luni,
c)Lungime refea canalizare propusS: 17950 ml
d)Numir beneficiari:1814 locuitori ai comunelor Zimbor gi Sinmihaiu Almagului la care se
adaugi agenli economici din loc. Sutor, loc. Zimbor, loc. Chendremal (Comuna Zimbor), loc.
Sinmihaiu Almasului (Com. Sinmihaiu Almagului), Jud. Silaj
cofinantirii din bugetul local al obiectivului de investitii
Art.2. Se aprobi asigurarea
-cANALIZARE
',iNFlNlARE RETEA DE
$r srale oe epumRE iN coMUNA ztMBoR gl
COMUNA SINMIHAIU ALMA$ULUI, JUDETUL SALAJ", cu suma de 432,324 mii lei, pentru
plata unor cheltuieli care nu se finanteazi prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru
oblinerea gi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaliile de avizare a lucririlor de
interventii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic,
asistenla tehnicd, consultanti, taxe pentru obtinerea de avizelacorduri/autorizatii, organizarea
procedurilor de achizitii, active necorporale, cheltuieli conexe organizirii de gantier, comisioane,
cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste gi predare la beneficiar,
conform Anexei 2la prezenta hotirire.
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Art. 3. Obiectivului de investitii "INFIINTARE RETEA DE CANALIZARE $l STATIE DE
EPURARE iI,I COIVIUI'IA ZIMBOR 9I COMUNA.SINMIHAfU NIUE9ULUI, JUDETUL SALAJ" VA
implementat de citre ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ZIMBORSINMIHAIU ALMA$ULUI "VALEA NEJULUI", cu sediul administrativ in loc. Zimbor, nr. 116,
Comuna Zimbor, Judetul Sdlaj;
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se imputernicegte dl. MURE$AN
GABRIEL, Primarul Comunei ZIMBOR;
Art. 5. Prezenta hotirire se comunicl la:
Institutia Prefectului Judetului Silaj;
Direclia Generald a Finantelor Publice Sdlaj;
Ministerul Dezvoltirii RegionalegiAdministraliei Publice
ConsiliulJudeleanSdlaj
Dosar hotirdri;
Primarul comunei:
Locuitorii comunei.
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