
JUDETUL DÄMBOVI�A 
COMUNA MOROENI 
CONSILIUL LOCAL 

HOT�RÂRE
privind aprobarea valorii investitiilor aferente U.A.T. - Comuna Moroeni _i participarea 

Consiliului Local al Comunci Morocni la cofinan�arca .Proicctului regional de dezvoltarea

infrastructurii de ap� _i ap� uzatä în judetul Dambovita. in perioada 2014-2020 

Consiliul Local al Comunei Moroeni, judejul Dambovia, întrunit in _edint� ordinar�, 
ast�zi, 21 decembrie 2021. 

Având în vedere:
-Adresa Companiei de Apä Târgovi_te - Dâmbovita nr. 1.507 din 3.11.2021, inregistrat� 

la nr. 13.483 din 8.11.2021, prin care se solicit� s� se adopte trei hot�râri de consiliu local 

privind Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap� _i ap� uzal� în judetul 
Dambovita, în perioada 2014 2020", actualizate, conform Studiului de Fezabilitate aprobat,
pan� la data de 31 decembrie 2021; 

-Referatul de aprobare al primarului comunei Moroeni, ca instrument de prezentare _i 
motivare al proiectului propus spre analiz� _i dezbatere, înregistrat la nr. 13.512 din 9.11.2021, 
privind oportunitatea ini�ierii proiectului de hot�râre pentru aprobarea valorii investi�iilor 
aferente U.A.T. - Comuna Moroeni _i participarea Consiliului Local al Comunei Moroeni la 

cofinantarea ,Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap� _i ap� uzat� în jude�ul 

Dâmbovita, în perioada 2014 2020": 
-Raportul de specialiate întocmit de c�tre doamna Cristina Tronaru consilier achizitii 

publice, în cadrul Compartimentului Achizi�tii publice din aparatul de specialitate al primarului 
comunei Moroeni, înregistrat la nr. 13.514 din 9.11.2021, privind proicctul de hot�râre ini�iat de

primarul comunei Moroeni;
Prevederile art. 21 alin. (1) din Statutul Asocia�iei de Dezvoltare Intercomunitar� Apa 

Dâmbovita 
-Prevederile art. 10- 12 din Legea serviciului de alimentare cu ap� _i de canalizare nr. 

241/2006 republicat�, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare: 
-Prevederile Legii nr. 24/2000, republicat�, privind privind normele de tehnic� legislativ� 

pentru elaborarea actelor normative, cu modific�rile �i completärile ulterioare; 
-Anuntul nr. 13.515 din 9.11.2021 de aducere la cuno_tin�� public� a proiectului de act 

normativ, întocmit în coformitate cu prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 republicat�, privind
transparenta decizionalä în administratia public�; 

-Rapoartele de avizare favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al 

Comunei Moroeni; 
-Prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din Ordonanta de Urgentä a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare: 
in temeiul art. 139 alin. (3) lit. d) coroborat cu dispozi�iile art. 5 lit. cc), art. 196 alin. (1), 

lit. a) _i art. 243, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgent� a Guvernului nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare, 

HOT�R��TE: 

Art.1. 
Se aprob� valoarea investi�iilor aferente U.A.T. - Comuna Moroeni, in sum� total� de

1.058.393 lei, f�r� TVA, din valoarea total� a ,Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de ap� _i ap� uzatá în judetul Dambovi�a, in perioada 2014 2020" privind



U.A.T.-Comuna Moroeni, de 56.297.522 lei (f�r� TVA).

Se aprob� participarea Consiliului Local al Comunei Moroeni la cofinan�area ..Proiectului 
regional de dezvoltare a infrastructurii de ap� �i ap� uzat� în jude�ul Dambovi�a, in perioada
2014- 2020", cu suma total� de 1.058.393 lei - reprezentând contribu�ia proprie de 2% din 

valoarea eligibil� a investitilor aferente UAT - Comuna Moroeni.

Art.2. 

Prin grija secretarului general al comunei Moroeni se comunic� prezenta Institu�iei 
Prefectului - Judetul Dâmbovi�a, in cel mult 10 zile lucr�toare de la data adopt�ri, iar in termen 

de cel mult 5 zile de la data comunic�rii oficiale c�tre prefect, se comunic� primarului comunei 

Moroeni 

Art.3. 

care o va duce la îndeplinire prin intermediul func�ionarilor din compartimentele de 
specialitate, Companiei de Ap� Târgovi_te - Dâmbovita _i persoanei imputernicite. 

coXRASEMNEAZ�. 
Secretar geeralGheorghe Claudiu George

INao, 

PRE^EDINTE DE �EDIN� 

ChitescuDiana- ElengANI� 

AMBOV ITA C CON Nr. 86 
Moroeni: 21.12.2021 

Prezenta hot�ráre a fost adoptat�, cu un num�r de 14 voturi pentru", 0 voturi ,impotriv�", 0 
voturi ,abtineri", din num�rul total de 14 consilieri prezen�i, din cei 15 consilieri în func�ie. 
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Structura de finantare a 
proiectului de investi�ii 

Total valoare proiect Costuri eligibile Deficit de 
(Total costuri = 

eligibile+ 
neeligibile) 
2.225.573.246 lei 

Grant UE (max 85%) 
finantare 

1.874.349.916 1.761.888.921 
lei 

1.497.605.583 lei 
lei 

100,00% 84,2187 % 94,0000% 85,00% of 1.1.1 
of 1 of 1.1 Contributie buget de stat (13%) 

229.045.560 lei 

13,00% of 1.1.1
Contributie buget local (2.00%)

35.237.778 lei 
2,00% of 1.1.1 Co-finantare beneficiar 

22.845.389e 

6,0000 of 1.1 
Costuri Operator Regional TVA rambursabil 
neeligibile (alte 
categorii decat 
cele eligibile) 

330.149.931 
lei 

351.223.331 351.223.331 94,0000% lei lei 
351.223.331 lei 100,0% of 1.2 100,0%nerambursabil 15,7813% 21.073.400 lei 

of 1 
6,0000%

altele 

0 

0,0% 

PRETURI CURENTE 
(lei) 

DEFICIT DE 2% din Deficitul de finan�are 
UAT VALOARE INVESTI�IE 

(lei, får� TVA) FINANTARE CONTRIBUTIE UAT 2%

UAT MOROENI 56.297.522 94% 1.058.393 lei 
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