TJUDETUL COVASNA
COMUNA ARCUS
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA

Nn-33lzorq

privind aprobarea realiz6rii conductei cle refulare aTlerente proiectului "Re{ca de canalizare
menajerl in comuna Valea Crigului, sat Valea CriEului, judeful Covasna" pe tcritoriul comunei Arcug

Consiliul local al comunei Arcus,Jude{ean Covasna,
intrunit in qedinta

sa ordinara din data de 3 I .05.20 I 9,

analiz6nd Expunerea de motive a Primarului cornunei Arcuq privind aprobarea realizdt'ri conductei de
refulare aferente proiecrului "Re{ea de canalizare menajerd iu cornuna Valea Crigului, sat Valea Criqului, judetul
Covasna" pe teritoriul comunei ArcuE,
vdzdnd:

-

-adresa PrirnSriei comunei Valea Criqulut nr 4186128.05.2019 prin care se solicitd adoptarea unei hotdr6ri din
partea Consiliului Local Arcug cu privire

de canalizare menajerd

la

aprobarea realizdrii conductei de refulare aferente proiectului "Refea

in comuna Valea Criqului, sat Valea Crigului, judeful Covasna" pe teritoriul

comunei

Arcug, insofit5 cu traseul invetiliei pe teritoriul comunei ArcuE,

-adresa Centrului Regional pentru Finan{area Investifiilor Rurale

- 7

Centru Alba Iulia nr

804/09.05.2019 prin care se solicitd completarea documentelor depuse de Primlria com. Valea Criqului in
vederea rnodificdrii solufiei tehnice

de realizare a proiectului aferent obiectiwlui de investi]ii "Re{ea

de

canabzare rnenajerd in comuna Valea Crigului, sat Valea Criqului, judeful Covasna",

- Avizul Operatorului Regional- Gospod[rie Cornunald SA Sf Gheorghe nr 3376/18.03.2019 privind
modificarea soluf iei tehnice de realizare a proiecfului "Refea de canalizare rnenajerd in cornuna Valea Crigului,
sat Valea CriEului,

judeful Covasna",

-llCL ArcuE nr.40/2018 privind aprobarea Regulamentului pentru erniterea Autorizafiei

privind

efectuarea de s5paturi pentru lucrdrile edilitare executate pe domeniul public sau privat al comunei Arcug,
avdnd in vedere Raportul de avizare al cornisiilor de specialitate din cadml Consiliului local al cornunei
ArcuE, intocrnit in acest sens,

in terneiul art.36 alin.(2) lit.c.)si d.)

Ei alin.(3)

lit.b.), alin.(6) lit.a.) pct.l4, alin.(9), art.45 qi art. I15,

alin. (1), lit. b) din Legea adrninistraliei publice locale nr. 21512001, republicatl cu rnodificdrile gi completdrile
ulterioare,

HOTARA$rE:
Art. l. - Se aprobd rcalizarea conductei de refulare aferent6 proiecfului "Refea de canalizare menajeri in
comuna Valea Crigului, sat Valea Criqului, judeful Covasna", derulat de cdtre colnuna Valea Criqului pe raza
comunei Arcug.

T

menajerd in comuna Valea
Art.2. Se aprobd traseul pe care se va realiza investifia "Refea de canalizare
ArcuE, incepand de la str'Br'szentkereszthy
criqului, sat valea criqului, judeful Covasna", pe teritoriul comunei
anexei nr. 1 la prezenta hotdrdre din care
B6la p6n6 la hotarul administrativ al comunei Valea CriEului, confonn
face partc integranti,

ar1'1' precurn qi cheltuielile de
Art. 3. Orice cheltuieli irnpuse pentru realizareaobiectivului prevazut la
nerambursabile, bugeful de stat, venituri
intrelinere gi exploatare pentru acesta se suporta din fonduri europene

criqului'
proprii ale bugetului local gi/sau imprumuturi, asigurate de comuna valea
primarul comunei Arcuq
Art. 4 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se insdrcineazd
primarul comunei Valea Criqului.

Arcus, la 31.05.2019

-

Contrasemfieazd
Secretar
Vura Judit Imola
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