
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 129 alin. (2) lit. ”b” și ”d”, alin. (4) lit. ”d” și alin. (7) lit. ”n” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

d) art. 7 alin. (2), art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

e) Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) art. 41 – 48 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

g) Ghidului Solicitantului SUB-MASURA 7.2 – “Investiţii in crearea si modernizarea 

infrastructurii de baza la scara mica“ din Programul National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 

finanțat prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către domnul Petru Nistor primarul comunei 

Mălini, în calitatea sa de inițiator prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului. 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului. 

c) avizul comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, 

buget, finanțe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului local Mălini. 

ținând seama de prevederile art. 80 - 83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Constatand necesitatea si oportunitatea  reamplasarii conductelor de  distributie apa de 

pe strada Botescu, DJ 209 B si conductele de canalizare de pe DJ209 B si alte drumuri 

comunale cu lungimi real executate mai mici fata de proiect , concomitent cu extinderile de 

retele de apa si canalizare pe amplasamente noi pe strazile Butnarenilor extindere, Boboc, DC 

04 si DC 05 pentru relizarea investitiei publice de interes local, a carei implementare  a fost 

aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.13 din 30.03.2017, privind proiectul: ”Infiintare 

sistem de alimentare cu apa si extindere sistem de canalizare existent in comuna comuna 

Malini, judetul Suceava” cat si a necesitatii de a se aproba o noua documentatie  valorica pentru 

implementarea proiectului si aprobarea prin act aditional la Contractul de finantare semnat cu 

AFIR a bugetelor indicative privind realocarile financiare prin modificarea bugetelor pe 

componentele de apa si apa uzata cu incadrare in cheltuielile eligibile si neeligibile aprobate 

pentru proiectul integrat. 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din Ordonanța de 

Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

Consiliul Local al comunei Mălini, adoptă prezenta hotărâre:  
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H O T Ă R Â R E 

pprriivviinndd aapprroobbaarreeaa  SSttuuddiiuulluuii  ddee  ffeezzaabbiilliittaattee  aaccttuuaalliizzaatt  pprriinn  ccaarree  ssee  mmăărreeșșttee  rreețțeeaauuaa  ddee  ddiissttrriibbuuttiiee  aappaa    

ppoottaabbiillaa  ssii  rreetteeaauuaa  ddee  eexxttiinnddeerree  aa  ccaannaalliizzaarriiii  eexxiisstteennttee  iinn  ccaaddrruull  pprrooiieeccttuulluu  ::  „„ÎÎnnffiiiinnțțaarree  ssiisstteemm  ddee    

aalliimmeennttaarree  ccuu  aappăă  șșii  eexxttiinnddeerree  ssiisstteemm  ddee  ccaannaalliizzaarree  eexxiisstteenntt  îînn  ccoommuunnaa  MMăălliinnii,,  jjuuddeețțuull  SSuucceeaavvaa””  

  



Art. 1. Se aproba realizarea de distributie apa si extindere retea de canalizare pe  

amplasamente noi pe strazile Butnarenilor extindere, Boboc si ale drumuri comunale cu 

indicativul din proiect DC04 si DC05 , aflate in domeniul pubic al comunei pozitiile de 

inventar nr. 41 si 42. 

Art. 2. Se aproba Studiu de fezabilitate actualizat prin care se mărește lungimea 

retelei de distributie apa cu 1.289,8 ml de la 17.293 ml la 18.582,8 ml si a retelei de canalizare 

cu 1.645,15 ml de la 6.730 ml la 8.375,15 ml in cadrul proiectului ”Înființare sistem de 

alimentare cu apa si extindere sistem de canalizare existent in comuna comuna Malini, judetul 

Suceava”. 

Art. 3. Se aproba necesitatea solicitarii de aprobare a actului aditional la contractul 

de finantare cu AFIR prin diminuarea cheltuielelor eligibile ale componentei de apa si majorare 

a cheltuielilor eligibile pentru componenta de apa uzata cu incadrare in valoarea eligibila pentru 

proiectul integrat pentru  implementarea proiectului: ”Înfiintare sistem de alimentare cu apa si 

extindere sistem de canalizare existent in comuna comuna Malini, judetul Suceava”.  

Art. 4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici modificați ai proiectului, conform 

anexei nr. 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 5.  Cheltuielile aferente Proiectului se prevad în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investitiei, potrivit legii. 

Art. 6. Autoritățile administrației publice locale se obliga să asigure veniturile 

necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de 

la data efectuarii ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art. 7.  Numărul locuitorilor deserviți de proiect, precum și caracteristicile tehnice 

ale Proiectului sunt cuprinse în anexa nr. 1 care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 8.  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia avînd 

calitatea de ordonator principal de credite. 

Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Mălini, județul Suceava, prin compartimentele de resort din cadrul aparatului propriu 

specialitate.  

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei Mălini, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mălini și Instituției 

Prefectului – Județul Suceava și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 
 

 

Preşedinte de şedinţă  Contrasemnează  
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