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HOTARAREA NR. 28/2020 

 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a Indicatorilor tehnico-economici, a Planului 

anual de evoluție a tarifelor precum și a Listei prioritare de investiţii, pentru ”Proiect 

regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și 

Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM 

 

 Consiliul Local al orasului Copsa Mica, intrunit in sedinta ordinara din data de 28 mai 2020, 

 Analizand referatul de aprobare al primarului orasului Copsa Mica nr. 2688/2020 si raportul 

nr. 2690/2020 intocmit de Biroul managementul proiectelor, 

 Vazand avizul Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget-finanţe, 

administrarea domeniului public si privat, agricultura, gospodărie comunala, servicii si comerţ, 

 In conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. a), art. 43 alin. (5), art. 44 din Legea nr. 

51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile 

ulterioare, prevederile art. 10 alin. (1) lit. b), art. 12 alin. (1) lit. a), c), l), art. 14 lit. c), art. 35 

alin.(3)  din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, prevederile art. 129 alin. (2) lit. d) si alin. (4) lit. g) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 In temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, 

 

HOTARASTE: 

 

 Art. 1. Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru ”Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în 

cadrul Programului Operational Infrastructura Mare 2016-2020 (POIM), intocmit de S.C. Specialist 

Consulting S.R.L., conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Se aproba Indicatorii principali ai investiției (indicatorii fizici și  tehnico – 

economici) pentru ”Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile 

Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în cadrul POIM, conform anexei nr. 2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. Se aproba Lista prioritară de investiții pentru ”Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în 

cadrul POIM, conform anexelor nr. 3 A, 3 B si 3 C care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 4. Se aproba Planul anual de evoluție a tarifelor pentru ”Proiect regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată în regiunile Mediaș, Agnita și Dumbrăveni, județul Sibiu” în 

cadrul POIM, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul 

orasului Copsa Mica. 

 

Adoptata in orasul Copsa Mica la data de 28 mai 2020 

 

Presedinte de sedinta Contrasemneaza 
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Difuzat: 1 ex. Primar; 1 ex. Institutia Prefectului; 1 ex. dosar; 1 ex. BMP; 1 ex. Apa Tarnavei Mari 

 


