ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
HOTĂRÂREA nr. 18
privind aprobarea Planurilor de lucrări şi dotări proprii pentru anul 2020 finanţate din cota de
dezvoltare, respectiv redevenţa rezultată din concesionarea serviciilor publice de alimentare cu
apă, canalizare şi epurare prestate de S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Vaslui utilizatorilor de
pe raza comunei Muntenii de Jos
Consiliul Local al comunei Muntenii de Jos, jud. Vaslui, întrunit astăzi, 31.03.2020, în
şedinţa ordinară;
Având în vedere:
 referatul de aprobare nr. 3148/20.03.2020 al primarului Comunei Muntenii de Jos şi
raportul compartimentului de specialitate;
 adresa nr. 1675 din 27.02.2020 a S.C. AQUAVAS S.A. VASLUI – Sucursala Vaslui;
 prevederile „Contractului de delegare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare”,
încheiat între S.C. Aquavas S.A. Vaslui, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară şi
Consiliul Local Muntenii de Jos, aprobat prin H.C.L. Muntenii de Jos nr. 59 din 13.04.2011
modificat prin Hotărârea ADI nr. 18 din 2012;
 Prevederile deciziei nr. 1VS din 12.02.2020 a Consiliului de Administraţie al S.C.
AQUAVAS S.A. Vaslui;
 prevederile Hotărârii nr. 4 din 13.02.2020 a Adunării Generale a Acţionarilor S.C.
AQUAVAS S.A. Vaslui.
 rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului local cu avizele favorabile;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d), alin.(7) lit. n), precum și ale art.196 alin.(1)
lit. a) din Ordonanța de urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă planurile de lucrări şi dotări proprii pentru anul 2020 finanţate din cota
de dezvoltare, respectiv din redevenţa rezultată din concesionarea serviciilor publice de alimentare
cu apă, canalizare şi epurare prestate de S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Vaslui utilizatorilor
de pe raza comunei Muntenii de Jos, conform anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul FinanciarContabil şi Achiziţii Publice.
Art.3. – Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija
secretarului general al comunei Muntenii de Jos.
Muntenii de Jos - 31.03.2020
Preşedinte şedinţă:
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
Anexa nr. 1 la HCL nr. 18/31.03.2020
privind aprobarea Planurilor de lucrări şi dotări proprii pentru anul 2020 finanţate din cota de
dezvoltare, respectiv redevenţa rezultată din concesionarea serviciilor publice de alimentare cu
apă, canalizare şi epurare prestate de S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Vaslui utilizatorilor de
pe raza comunei Muntenii de Jos

PLAN DE DOTĂRI
cu finanțare din cota de dezvoltare pentru anul 2020

Nr.
Crt.
1.
2.

DENUMIREA DOTĂRII
Dotări (pompă apă, pompe ape uzate, generator
electric, etc. )
TOTAL

VALOARE (LEI)
23.602
23.602
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL
U.A.T. COMUNA MUNTENII DE JOS
Anexa nr. 2 la HCL nr. 18/31.03.2020
privind aprobarea Planurilor de lucrări şi dotări proprii pentru anul 2020 finanţate din cota de
dezvoltare, respectiv redevenţa rezultată din concesionarea serviciilor publice de alimentare cu
apă, canalizare şi epurare prestate de S.C. Aquavas S.A. Vaslui – Sucursala Vaslui utilizatorilor de
pe raza comunei Muntenii de Jos

PLAN DE LUCRĂRI
cu finanțare din redevența pentru anul 2020

Nr.
Crt.
1.
2.

DENUMIREA LUCRĂRII
Lucrări de modernizare a infrastructurii de alimentare
cu apă şi de canalizare, contorizare utilizatori, etc. în
localităţile Mutenii de Jos, Băcăoani şi Secuia
TOTAL

VALOARE (LEI)
5.058
5.058
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