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HOT ĂRÂREA NR. 9/2011

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "HARGITAViz" Egyesiilet,

întrunită în şedinţa ordinară din 30 iunie 2011.

Având În vedere:

• Ghidul solicitantului pentru Axa Prioritară 1 - POS Mediu, "Extinderea şi modernizarea sistemelor de
apă şi apă uzată";

• Anexa nr.6 din Ghidul Solictantu1ui pentru Axa Prioritară 1 - POS Mediu, "Extinderea şi
modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată";

HOTĂRĂşTE

Art.l. Se aprobă Declaraţia de Angajament a beneficiarului proiectului "Extinderea şi reabilitarea

infrastructurii de apă şi apă uzată în judeţul Harghita" conform anexei care face parte integrantă din

prezenta hotărâre.

Art.2. Se împuterniceşte domnul Răduly R6bert Kălmăn, preşedintele ADI HARGITA vtz, să semneze

Declaraţia de Angajament prevăută la art.l În nume propriu dar şi în numele şi pe seama unităţilor

administrativ -teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară HARGITA VIz.

Art.3. Prezenta Hotărâre se comunică tuturor membrilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară

"HARGITA vtz-, şi către s.c. HARviz SA.

Miercurea-Ciuc, la 30 iunie 2011

Preşedintele asociaţiei,

RÂDULY R6bert.c::»:~6



S. C. HAR V t z S. A.
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Î---",,-
?QCE1rtop

"'" ISO 9001

DECLARATIE DE ANGAJAMENT

Subsemnatul Z6lya Lăszlo-Andrăs, în calitate de director general al S.C. HARVIZ S.A., solicitant
de finanţare pentru realizarea proiectului "Extinderea şi Reabilitarea Infrastructurii de apă şi apă
uzată din judeţul Harghita" pentru care am depus prezenta Cerere de Finanţare, cunoscând că
falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, declar următoarele:

1. S.C. HARVIZ S.A. va asigura finanţarea costurilor eligibile in sarcina beneficiarului,
chetuielile neeligibile, precum şi alte cheltuieli decat cele eligibile aferente proiectului, în
valoare totală de 23,808,401 Euro, in preţuri curente (incluzând inflaţia pe durata
proiectului), reprezentând 26.29% din valoarea totală a proiectului, din care:

• Contributia proprie a beneficiarului: 5,568,921 Euro;

• TVA: 17,476,617 Euro;

• Alte cheltuili decât cele eligibile: 762,863 Euro;

2. În situaţia în care unul sau mai mulţi parteneri care cofinanţează proiectul îşi vor reduce sau
îşi vor retrage contribuţia financiară privind costurilor eligibile în sarcina beneficiarului,
S.C. HARVIZ S.A va asigura fondurile necesare ca-finanţării proiectului;

3. S.C. HARVIZ S.A va menţine proprietatea infrastructurii construite/ modernizate/
reabilitate şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o perioadă de cel puţin 5
ani după finalizare / dare în exploatare şi va asigura exploatarea şi întreţinerea în această
perioadă;

4. S.c. HARVIZ S.A este singurul responsabil din punct de vedere legal şi financiar faţă de
Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial de Mediu pentru
implementarea proiectului;

Declar că sunt pe deplin autorizat să semnez această declaraţieăn numele S.c. HARVIZ S.A.

Declar, de asemenea, că afirmaţiile din această declaraţie sunt adevărate şi că informaţiile incluse în
aceasta sunt corecte.

Avizat Preşedinte ADI

Răduly Robert-Kălmăn
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