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PROIECT DE HOTARARE

privind aprobarea participlrii UAT Municipiul Motru in cadrul Programului ,,Planul
Na{ional de Redresare;i Rezilienfl - PNRR", Componenta Cl - Managementul apei,

Investi(ia 3, Sprijinirea conectlrii po.pula{iei cu venituri mici la refelele de alimentare cu
apI gi canalizare existente

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI MOTRU

Avdnd tn vedere:

apelurilor de proiecte PNRzu2022lCl13- Componenta C I - Managementul apei, Investifia 3.

Sprijinirea conectdrii populaliei cu venituri mici la relelele de alimentare cu ap5 qi canalizare
existente;

completdrile ulterioare;

cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor /proiectelor de investilii
finanlate din fonduri publice, cu modificlrile gi completdrile ulterioare;

cu modificlrile ;i completdrile ulterioare.

normative, republicatl cu modificlrile gi completlrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 136, alin.l din O.U.G.nr.57l20l9 privind Codul administrativ,
cu modificirile ;i completlrile ulterioare,

PROPUNE:

Art.l. Se aprobd participarea UAT Municipiul Motru in cadrul Programului ,,Planul
Na{ional de Redresare qi Rezilien{d - PNRR", Componenta Cl - Managementul apei,
Investifia 3, pentru sprijinirea conectArii populafiei cu venituri mici la re(elele de

alimentare cu ap5 qi canalizare existente.

Art.z. Se aprobd inilierea procedurilor de pregltire a proiectului ce urmeazd, a fi depus
pentru finanlare prin PNRR - Componenta Cl - Managementul apei, Investitia3, pentru
sprijinirea conectdrii populafiei cu venituri mici la refelele de alimentare cu apd qi

canalizare existente.

Art.3. Se aprobl pregdtirea qi intocmirea documentafiilor necesare Depunerii Proiectului
qi Cererii de Finan{are, in cadrul apelului de proiecte.
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Art.4. Prevederile hotdr6rii vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Motru $i
Serviciile de specialitate din cadrul Primdriei Municipiului Motru.

Art.S. Hot5r6rea se va comunica Primarului Municipiului Motru, Institufiei Prefectului
Judefului Gorj gi Serviciilor de specialitate din cadrul Prim[riei Municipiului Motru.

INITIATOR,
PRIMAR,

AYIZAT PENTRU LEG ATE,
SECRETAR G
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REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotdrAre

privind aprobarea participdrii UAT Municipiul Motru in cadrul "Programului Planul

Nalional de Redresare 9i Rezilienta - PNRR', Componen[a C1- Managementul apei,

lnvestilia 3, Sprijinirea conectirii populatiei cu venituri mici la relelele de alimentare

cu apd qi canalizare existente

Primarul Municipiului Motru, in baza drepturilor gi atribufiilor conferite de art.136,

alin. (1) din OUG nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificirile qi

completirile ulterioare, [in6nd seama de:

- Ghidul Specific - condilii de accesare a fondurilor europene aferente PNNR in

cadrul apelurilor de proiecte PNNR/20221C113- Componenta C1- Managementul

apei, lnvestilia 3. Sprijinirea conectdrii popula[iei cu venituri mici la retelele de

alimentare cu apd gi canalizare existente;
- Prevederile art.44 din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu

modificdrile gi comletdrile ulterioare;
- Prevederile Hotiririi de Guvern nr. 907129.11.2016, privind etapele de elaborare qi

confinut cadru a! documentafiilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investilii finan[ate din fonduri publice, cu modificirile gi comletirile
ulterioare;
- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Motru;
- Prevederile art.129, alin (2), lit.b), coroborate cu cele ale alin.(4), lit. d), din OUG

nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificirile gi completdrile ulterioare.

Avind in vedere cele de mai sus, in baza prevederilor art.136, alin.(10), din

OUG nr.5712019 privind Codul administrativ, in urma analizdrii proiectului de hotirdre
gi a raportului de specialitate, considerim cd sunt indeplinite condi[iile de legalitate gi

propunem adoptarea proiectului de hotir6re, in forma prezentatd, dupi ce in
prealabil va fi oblinut avizul comisiei de speiiartitlte Oin cadrul consiliului local.
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RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotdr6re privind aprobarea participirii UAT Municipiul Motru Tn cadrul
"Programului Planul Nalional de Redresare gi Rezilien[a - PNRR", Componenla C1-

Managementul apei, lnvestifia 3, Spr'rjinirea conectirii populaliei cu venituri mici la

relelele de alimentare cu apd gi canalizare existente

Avlnd in vedere:

- Ghidul Specific - condi{ii de accesare a fondurilor europene aferente PNNR in

cadrul apelurilor de proiecte PNNR/20221C113- Componenta C1- Managementul

apei, lnvestilia 3. Sprijinirea conectirii populaliei cu venituri mici la retelele de

alimentare cu api gi canalizare existente;
- Prevederile art.44 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile gi comletirile ulterioare;
- Prevederile Hotir6rii de Guvern nr.9A7129.11.2016, privind etapele de elaborare gi

conlinut cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investi[ii finanlate din fonduri publice, cu modificirile qi comletirile
ulterioare;
- Prevederile art.129, alin (2), lit.b), coroborate cu cele ale alin.(4), lit. d), din OUG

nr.5712019, privind Codul administrativ, cu modificirile gi completirile ulterioare.

Propunem participarea UAT Municipiul Motru in cadrul "Programului Planul Nalional
de Redresare qi Rezilienfa - PNRR", Componenla C1- Managementul apei, lnvestifia
3, Sprijinirea conectdrii populaliei cu venituri mici la relelele de alimentare cu apd gi

canalizare existente

Solicltantul de finanlare - este Aparegio Gorj SA ca operator regional de servicii de
utilitifi publice, in parteneriat cu UAT Municipiul Motru.
Prin intermediul acestei investilii sunt vizate lucriri de brangare Ei/sau racordare a
gospodiriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu api
gi/sau canalizare, respectiv: lucriri de brangare a gospoddriilor la sistemul public
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existent cu alimentare cu api; lucrdri de racordare a gospodiriilor la sistemul public

existent de canalizare.
Obiectul specific: Cregterea gradului de acces al popula(iei la serviciul public de

api gi canalizare Finan{are PNRR se acordd pentru implementarea Programului

,,Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apd 9i canalizare".

Scopul programului consti in:
a) Reducerea impactului asupra mediului, cauzat de evacudrile de ape uzate

urbane si rurale menajere provenite din gospodirii gi servicii, care rezulti de

reguld din metabolismul uman gi din activitdlile menajere, sau amestec de ape

menajere cu ape uzate industrial gi/sau meteorice gi de ape uzate provenite

din industrie;
b) Protejarea populaliei de efectele negative ale apelor uzale asupra sdnitdlii

omului gi mediului prin asigurarea racordirii/brangirii la re{eaua publici de

canalizare/alimentare cu api;
c) Cregterea gradului de acces al popula{iei la un serviciu public de alimentare

cu apd gi/sau de canalizare conform cu cerintele Directivelor europene gi

accesibil tutu ror categoriilor sociale.

Obiectul programului Il reprezintd finanfarea racordlrii/brangdrii la releaua publicl de

canalizarelalimentare cu apa, in vederea sprijinirii conectirii populafiei cu venituri

mici la relelele de alimentare cu apd gi canalizare existente.

Beneficiarul final al proiectului este persoana singurdlmembru al familiei cu venituri

reduse (media veniturilor bdnegti nete lunare sub salariul minim brut pe [ard garantat

la plati pe membru de familie), care locuiegte intr-o gospodHrie neracordati

/nebrangatd la sistemul public de alimentare cu api qi/sau canalizare ?n numele

cireia un solicitant de finanfare a depus o cerere de finanfare care a fost aprobatd in

cadrul Programului.
Prezentul proiect de hotir0re este oportun, justificat din punct de vedere legal,

indeplinegte toate condiliile pentru a fi supus spre aprobare in forma prezentatd.
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