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                                 privind aprobarea cofinanțării racordurilor la canalizare și a finanțării  

                                                   subtraversărilor necesare realizării racordurilor 

 

                      Primarul comunei Rus , 

Având în vedere : 

- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.1347/21.06.2019 ; 

-  raportul de specialitate întocmit de compartimentul achiziții publice  ; 

- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Rus ; 

- prevederile art.44 , alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-  prevederile art.36, alin.(2), lit.(d) și  alin. (6), lit. (a) , pct.(14) din Legea nr.215/2001,privind administratia 

publica locala , republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                           

În  temeiul art.45 alin. (1) ,din Legea nr.215/2001,privind administratia publică locală , republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare.                                                                                           

                                                                         PROPUN: 

Art.1. Se aprobă cofinanțarea racordurilor la canalizare și  finanțarea subtraversărilor necesare realizării 

racordurilor la canalizare în cadrul proiectului de investiții ,,Alimentare cu apă și canalizare în comuna Rus , 

județul Sălaj” 

 

Art.2. (1) Pentru fiecare  racord de canalizare realizat de operatorul care câștigă achiziția , se va asigura de la 

bugetul local al comunei Rus , o cofinanțare de 500 lei/racord . Diferența de bani necesară realizării racordurilor 

va fi suportată de către cetățeni în baza contractelor încheiate cu operatorul.  

          (2) Subtraversările necesare în vederea racordării cetățenilor la canalizare , vor fi finanțate integral din 

bugetul local al comunei Rus. 

 

Art.3. Suma maximă alocată cofinanțării racordurilor la canalizare și a finanțării subtraversărilor necesare 

realizării racordurilor, suportată din bugetul local al comunei Rus,  este de 250 mii lei.  

 

 Art.4. Cu ducerea la  indeplinire a prezentei se incredinteaza  primarul și contabilul comunei Rus.   

 

 Art.5. Prezenta se comunică prin grija secretarului comunei , către : 

                    -    Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

                    -    D-lui Primar al comunei; 

                    -    Compartiment contabilitate; 

                    -    Dosar hotărâri și Dosar ședință; 

                    -    Se aduce la cunostință publică prin afisare pe site: www.comunarus.ro  

 

 

INIȚIATOR,                                                                       AVIZAT pentru legalitate, 

PRIMAR,                                                                                  Secretarul comunei,  

PINTEA ALEXANDRU                                                           Bora Ioan-Marian 
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