ROMÂNI A
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA RAFAILA
CONSILIUL LOCAL
Cod poştal- 737541 – RAFAILA - Telefon/fax: 0235/459274

HOTĂRÂREA Nr. 40/2014
privind aprobarea „Master Planului” actualizat pentru judetul Vaslui si a
„Listei de investitii prioritare”, pentru perioada 2014-2020
având în vedere:
- expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei, raportul
compartimentului de resort si rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
- adresa AQUAVAS S.A. Vaslui nr. 5991/2014, cu privire la investitiile in sectorul de
apa si apa uzata propuse spre finantare pentru etapa de programare 2014-2020;
în conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 241/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 51/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, privind
serviciile comunitare de utilitati publice;
în temeiul art. 11 alin. (1) si (2), art. 36 alin. (7) lit. „c“, art. 45 alin. (1) si (2) lit. „f” şi art.
115 alin. (1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei Rafaila, judeţul Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă „Master Planul” actualizat pentru judetul Vaslui, potrivit anexei nr. 1,
care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art. 2. Se aproba „Lista de investitii prioritare” pentru perioada 2014-2020, aferenta
proiectului „Asistenta tehnica pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru Proiectul Regional de Deznoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din
judetul Vaslui, in perioada 2014-2020”, potrivit anexei nr. 2, care face parte integranta din
prezenta hotarare, cu mentiunea ca pentru investitiile din LIP nu exista dubla finantare si acestea
nu sunt cuprinse in alte programe de investitii.
Art. 3. Se imputerniceste domnul Finariu Constantin, primarul comunei Rafaila, judetul
Vaslui, cetatean roman, nascut la data de 03.11.1965, in com. Todiresti, jud. Vaslui, domiciliat in
sat. Rafaila, com. Rafaila, jud. Vaslui, posesor al CI seria VS, nr. 247726, eliberat de Ors.
Negresti la data de 03.06.2005, sa reprezinte Consiliul Local al comunei Rafaila, jud. Vaslui, in
adunarea generala Asociatiei pentru Dezvoltare Intercomunitara Vaslui si sa voteze pentru
aprobarea „Master Planului” actualizat pentru judetul Vaslui si a „Listei de investitii
prioritare” pentru perioada 2014-2020.
Art. 4. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de catre primarul comunei
Rafaila, judetul Vaslui.
Art. 5. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

Rafaila, 26 noiembrie 2014

Bacescu Mihai
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Rafaila,
p. Voicu Victorita

Adoptata in sedinta ordinara din data de 26 noiembrie 2014.
Cu un numar de ____ voturi din numarul total de 11 consilieri in functie.

