
ROMANIA
JUDETUL GORJ
MUNICIPIUL MOTRU
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea participirii UAT Municipiul Motru in cadrul Programului,,Planul
Na{ional de Redresare qi Rezilien(i- PNRR",Componenta Cl - Managementul apei,

Investi(ia 3, Sprijinirea conectirii-popula{iei cu venituri mici la re{elele de alimentare cu
apI qi canalizare existente

CONSILruL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

AvAnd in vedere:

apelurilor de proiecte PNRR/20221C113- Componenta C 1 - Managementul apei, Investifia
3. Sprijinirea conectdrii populaliei cu venituri mici la relelele de alimentare cu ap5 ;i
canalizarc existente;

gi completlrile ulterioare;

conlinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de
investifii finanfate din fonduri publice, cu modificdrile ;i completdrile ulterioare;

administrativ, cu modificdrile gi completirile ulterioare.

actelor normative, republicatd cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 139, alin.1 din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ,
cu modificlrile qi completlrile ulterioare,

HOTARASTE:
t

Art.l.Se aprobl participarea UAT Municipiul Motru in cadrul Programului ,,Planul
Nafional de Redresare qi Rezilienfl - PNRR", Componenta Cl - Managementul apei,
Investi{ia 3,pentru sprijinirea conectirii populafiei cu venituri mici la re(elele de
alimentare cu apI qi canalizare existente.

Art.2.Se aprobi inilierea procedurilor de preg6tire a proiectului ce urmeazd a fi depus
pentru finanfare prin PNRR - Componenta C1 - Managementul apei, Investi,tia3, pentru
sprijinirea conectdrii popula{iei cu venituri mici la re(elele de alimentare cu ap6 gi
canalizare existente.



Art.3.Se aprobl pregdtirea gi intocmirea documentaliilor necesare Depunerii Proiectului
qi Cererii de Finanfare, in cadrul apelului de proiecte.

Art.4. Prevederile hotlrdrii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru $i
Serviciile de specialitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art.S.Hotir6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului
Judefului Gorj qi Serviciilor de specialitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Acegs$ hotdrdre a fost adoptatd in qedinta ordinarl a C.L. Motru
cu un nr. de ./.7voturi pentru,...=.. vot impotrivi, .....r-*.... ablineri, exprimate

din nr. total de ..1..3.. consilieri prezenJi la gedinJd pi din totalul de l9 consilieri in func1ie.
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