ROMÂNIA
JUDEȚUL GORJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
HOTĂRÂRE
privind aprobarea cofinanțării ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în vederea
realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată, în Județul
Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.
Consiliul Județean Gorj
Având în vedere:
- Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre;
- Raportul de specialitate întocmit de Direcția juridică, dezvoltarea capacității administrative
și achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Gorj;
- Raportul de avizare al Comisiei juridice și de administrație publică;
- Raportul de avizare al Comisiei buget-finanțe;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru industrie, agricultură, silvicultură și protecția
mediului;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru servicii publice și IMM-uri;
- Raportul de avizare al Comisiei pentru prognoze, dezvoltare și cooperare regională;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 15 din 04.02.2008 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „Extinderea
și reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare în județul Gorj”, precum și
pentru aprobarea cofinanțării pentru perioada 2008-2013;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 172/25.11.2020 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici si a Studiului de fezabilitate pentru PROIECTUL REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 196 din 18.12.2020 privind aprobarea Master
Planului actualizat și a Listelor de investiții prioritare pentru infrastructura de alimentare
cu apă, colectare si tratare ape uzate în cadrul PROIECTULUI REGIONAL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL GORJ;
- Hotărârea Consiliului Județean Gorj nr. 32 din 26.02.2021 privind stabilirea regimului
juridic al unui bun imobil aflat în patrimoniul UAT – Județul Gorj, precum și a modalității
de exercitare a dreptului de proprietate;
- Adresa SC APAREGIO Gorj S.A. nr. 5699/2021, înregistrată la Consiliul Județean Gorj
sub nr. 12176/2021;
- Nota de fundamentare întocmită de SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu;
- Contractul de finanțare nr. 91952/28.02.2008, încheiat între Ministerul Mediului și
Dezvoltării Durabile și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu;
- Contractul de finanțare nr. 20/2017 încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale,
administrației Publice și Fondurilor Europene și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu;
- Contractul de finanțare nr. 443 din 23.12.2020, având ca dată planificată de finalizare
trimestrul IV al anului 2023, privind finanțarea Proiectului Regional de Dezvoltare a
Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în județul Gorj, încheiat între Ministerul Dezvoltării
Regionale și SC APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu;
- Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
nr. 219/16.01.2008, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1 Se aprobă cofinanțarea ce revine UAT-Județul Gorj, pentru anul bugetar 2021, în sumă de
250.000 lei, în vederea realizării Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă
Uzată, în Județul Gorj, implementat de către operatorul regional S.C. APAREGIO S.A.
Art. 2 Suma prevăzută la art. 1, ce urmează a fi acordată cu titlu de cofinanțare operatorului SC
APAREGIO Gorj SA Tg-Jiu, va fi utilizate în cadrul proiectului exclusiv pentru reabilitarea și/sau
extinderea structurală a imobilului din Tg-Jiu, fost sediu IDP, bun aflat în patrimoniul Județului
Gorj și folosința gratuită a operatorului regional.
Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului Județean
Gorj, ADIA Gorj, APAREGIO Gorj S.A și Instituției Prefectului – Județul Gorj.

PREȘEDINTE,
Cosmin-Mihai Popescu
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Cristina-Elena Rădulea-Zamfirescu

Nr. 133
Adoptată în ședința din 29.09.2021
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