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NOTĂ DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea investiţiei având ca obiect ” Alimentare cu apa si sistem
centralizat de canalizare in comuna Cucuteni, judetul Iasi”în cadrul Programului Naţional
de Alimentare cu apă şi canalizare a localităţilor .
Proiectul se încadrează în priorităţile prevăzute prin Planul de Dezvoltare al Regiunii
Nord - Est, Planul Urbanistic General, Planul Judeţean de Amenajare a Teritoriului, Planul
Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Iaşi şi Strategia de Dezvoltare economică şi
socială a judeţului Iaşi;
Investiţia se va implementa în comuna Cucuteni beneficiarii fiind locuitorii comunei
Cucuteni, gospodăriile existente, instituţiile publice, sociale şi de cult, agenţii economici
publici şi privaţi.
Finanţarea acestui proiect se va face prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi de Turism
Având în vedere faptul că în satul Cucuteni este o problemă cu apa potabilă datorită
faptului că este infestată cu nitriţi şi nitraţi – nefiind potabilă - în acest sens propun Consiliului
Local al Comunei Cucuteni, spre aprobare Proiectul de hotărăre privind aprobarea investiţiei
având ca obiect” Alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare in comuna
Cucuteni, judetul Iasi” în cadrul Programului vizând Programului Naţional de Alimentare cu
apă şi canalizare a localităţilor
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PROIECT DE HOTARARE
privind instrumentarea proiectului, ” Alimentare cu apa si sistem centralizat de canalizare
in comuna Cucuteni, judetul Iasi” în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin PNDI
Primarul comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , judeţul Iaşi,
Având în vedere ;
- Interesul major al comunei Cucuteni , judetul Iaşi , pentru asigurării serviciilor
de utilitate publică , precum şi necesitatea accesării fondurilor PNDI relevante pentru
dezvoltarea durabila a comunităţii ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu
modificarile si completarile ulterioare si ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe
anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ”
pct. 2, 4, 14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;, emite
următorul ;
PROIECT DE HOTARÂRE
Art.1. Se aproba Studiul de Fezabilitate ” Alimentare cu apa şi sistem centralizat
de canalizare în comuna Cucuteni, judeţul Iaşi”
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico – economici precizaţi în Studiul de Fezabilitate .
Art.3. Proiectul se va depune spre finanţare la Ministerul Dezvoltarii Regionale şi
Turismului prin PNDI .
Art.4. Consiliul local Cucuteni se angajează să asigure exploatarea reţelei de
alimentare cu apă şi canalizare în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.5. Se numeşte reprezentant legal al proiectului integrat, domnul Brînză Pamfilică ,
primarul comunei Cucuteni, judeţul Iaşi .
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HOTĂRÂREA Nr. 24 din 29.03. 2011
privind instrumentarea proiectului ” Alimentare cu apa şi sistem centralizat de canalizare
în comuna Cucuteni, judeţul Iaşi”, în vederea depunerii spre finanţare la Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, prin PNDI
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 29.03.2011 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 248 din 23.03.2011 şi a
convocatorului n. 758 din 23.03.2011 ;
Având în vedere ;
- Expunerea de motive a primarului comunei Cucuteni , din care reiese necesitatea şi
oportunitatea investiţiei, raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate, precum şi raportul
compartimentului de resort ;
- Interesul major al comunei Cucuteni , judetul Iaşi , pentru asigurării serviciilor de utilitate
publică , precum şi necesitatea accesării fondurilor PNDI relevante pentru dezvoltarea durabila a
comunităţii ;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, cu modificarile
si completarile ulterioare si ale Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
republicată ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completarile ulterioare, şi ale Legii nr. 286/2010 – legea bugetului de stat pe anul 2011;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4,
14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aproba Studiul de Fezabilitate ” Alimentare cu apa si sistem centralizat de
canalizare in comuna Cucuteni, judetul Iasi” .
Art.2. Se aproba indicatorii tehnico – economici precizaţi în Studiul de Fezabilitate .
Art.3. Proiectul se va depune spre finanţare la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
prin PNDI .
Art.4. Consiliul local Cucuteni se angajează să asigure exploatarea reţelei de alimentare cu
apă şi canalizare în conformitate cu reglementările în vigoare.
Art.5. Se numeşte reprezentant legal al proiectului integrat, domnul Brînză Pamfilică , primarul
comunei Cucuteni, judeţul Iaşi .
Art.6. Secretarul comunei va înainta copie de prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate,
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.
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Adoptată în şedinţa din data de 29.03.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

