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AsoctATtA DE DEzvoLTARE tNTERcoMUNITARA,,HARGTTA vtz,,

Vd trimitem aliturat HotArarea N.223 / 2OL6 privind aprobarea plitri i cotizaliei
judelului Harghita c;tre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitard ,,Hargita Viz,,
Egyesulet pe anul 2016, adoptatd la iedinla ordinard a Consiliului Judelean Harghita,
din data de 3i. august 2016, conform art. 49 din Lelea 215/2OOl privind admjnistralja
publicd localS, republicatS, cu completerile Fi modificdrile ulterioare, in vederea
aplic;rii acesteia, conform competenlelor legale



ROMANIA
JUDETUT HARGHITA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARAREA NR. 223 12016

privind aprobarea platii cotizatiei iudetului Harghita cetre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitari ,,Hargita Viz" Egyesiilet pe anul 2016

Consiliul Judetean Harghita;
Avend in vedere : Nt

Expunerea de motive nr.{/$}2016 a pregedintelul Borboly csaba, initiatd
la propunerea Directiei generale economice privind aprobarea pldtii cotizaliei
judetului Harghita citre Asoclatia de Dezvoltare lntercomunitard ,,Hargita Viz"
Egyes0let pe anul2016

Adresa Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Harg.ita Vfu" Egyesiilet,
inregistrate la Consiliul Judelean Harghita cu nr.9248/2OL6 Si Hotdrerea Adunarii
Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Hargita Viz" Egyes0let nr.
4/201-6 privind aprobarea nivelului cotizaliei pe anul 2016 giaHote'etiirtr.Tlz0t6 a
asociatiei, privind aprobarea raportului de activitate;
r Raportul de specialitate nr. tlrl%"h lZOrc at Directiei generale adminisbatie
publicd localS;

. Luandin considerare avizulfavorabil al Comisiei pentru dezvoltare ruraldSial
Comisiei economic;, juridicd;

ln conformitate cu prevederile Legii nr.273/20O6 privind finanlele publice
locale, cu modificerile Si complet;rile ulterioare, ale Ordonantei Guvernului nr.
2612000 privind asociatiile Si fundaliile, cu modificSrile gi completerile ulterioare, ale
Hotdrerii nr. 96/2OOg a Consiliului Judetean Harghita privind constituirea Asocialiei
de Dezvoftare lntercomunitari ,,Haryita Viz" Egyesiilet, cu completdrile Si
modificarife ulterioare Si ale Hotdrarii Consiliului Judetean Harghita ff. 6/2O'J.6
privind aprobarea bugetului de venituri Si cheltuieli al judetului Harghita pe anul
2016 $i estimirile pe anii 2017-2019, cu modificirile gi completdrile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art.91. (1) lit.,,fl Si articolul LL5 alineatul (1) lit.,,c" din
Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati, cu modificdrile Si
completArile ulterioare,

HOTARAgTE:

. Art. 1.. Se aprobd plata cotizatiei ildelului Harghita, cetre Asocialia de
Dezvoltare lntercomunitare ,,Hargita Viz" Egyesiilet pe anul 2016, in sumi de 60.217
lei, prevdzut5 in anexa nr. 2, titlul 20 - Bunuri Si servicii, subcapitolul 51.02.01.03-
Autorit;ti executive, art.lalin 2O.L9, a Hotdr6rii Consiliului Judetean Harghita nr.
6/20!6 privind aprobarea bugetului de venituri 9i cheltuieli al iudelului Harghita pe
anul 20L6 $iestimArile pe anii 2017-2019, cu modificerile SicomiletSrile ulterioare.
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Ari. 2. Cu aducerea la ?ndeplinire a prevederilor prezentei hotSreri se
incredinteazA Direclia generalS economicS.

Art.3. Hotirarea se comunicS de Directia generalS administralie publicd
localS, Compartimentul Cancelaria Consiliului Judetean Harghita: presedintelui
Consiliului Judetean Harghita, administratorului public al Consiliului Judetean
Harghita, Directiei generale economice, Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitare

"Hargita 
Viz" Egyesiilet, reprezentantului Consiliului Judetean Harghita in Asociatie,

doamneiCsurka Piroska, precum Si Institutiei Prefectului Judelului Harghita.

Miercurea ciuc, .91 , o€ , / 2016.

PRESEDINTE
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SECRET

Prezentul proiectde hotdrare a fost iniliat de cdtre presedintele Consiliu lui Judelean
Harghita, Borboly Csaba la propunerea Direcliei generale economice.
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CONSILIUI JUDETEAN HARGHITA
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DE ACORD
PRE9EDINTE,
Borboly csaba

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea plitii cotiratiei Consiliului Judetean Harghlta cetre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitare,,Hargita Viz" Egyesiilet pe anul 2016

.Una dintre conditii le de participare a autorit5tilor publice locale la proiectele
de dezvoltare infrastructurale de api 9i apd uzate, finanlate din fonduri europene,
este existenta unei asociatii de dezvoltare intercomunitare.

Cu Hotdr6rea Nr. 96/2008 a fost aprobati asocierea Consiliului Judelean
Harghita cu unitelile administrativ teritoriale, situate in bazinul hidrografic al reului
olt din judelul Harghita in vederea infiinlerii Asocialiei de dezvoltare
intercomunitard ,,Hargita Viz" Egyesiilet, Si a fost aprobat Statutul SiActul constitutiv
al Asociatiei de Dezvoltare Intercomunit-2re,,Haryita V[2" Egyesiilet.

Confotm Raportului de activitate ?n cursul anului 2015 sau finalizat luffSrile
din cadrul proiectului "Extinderea gi reabilitarea infrastructurii de apd 5i apd uzatd in
judelul Harghita",

Contractul de finanlare a fost semnat de perfile implicate in martie 2012,
pentru valoarea de 3L7 milioane lei, cu urmAtorul procent de cofinantare: Uniunea
Europeand 77,60/o, Guvernul RomAniei 11,9olo, UAT-urile implicate 1,8%, Operatorul
Regional S. C Harviz S.A 8,7%. Fale de aceaste valoare, in urma finalizirii lucrdrilor
de bazd, valoarea final; se estimeaze la 181 milioane lei, deci se poate observa cd
s-a realizat o economie de aproximativ 140 milioane lei. Din aceastd economie,
operatorul a reugit si oblind Si sd utilizeze cu succes suma de 18,3 milioane de lei,
valoarea totald a proiectului ridicandu-se astfel la 199,5 milioane lei.

Lucrdrile contractate din economii s-au rezumat la execulia a 11.345 de
racorduri la retelele de alimentare cu apd $icanalizare, dintre acestea fiind finalizate
5.912 racorduri, peni la sfar$itul anului 2015 iar pentru 5.143 racorduri au fost
achizitionate materialele necesare, Avand in vedere ce nivelul de realizare al



investiti i lor din cadrul POS-MEDIU, la nivel de tari este ietit din grafic, pentru
lucrdrile restante s-a prelungit termenul de finalizare pane la 30 iunie 201.6.

O alte activitate a conducerii a fost pregdtirea listei de investilii pe perioada
investilionali 7A14-2O20, in cadrul programului POIM. Aceast; list; cuprinde 24 de
localitSli membre asocialiei, in cazulin care Adunarea General5 accepte cererile de
aderare a comunelor Lunca de Sus Si Lunca de Jos, numdrul acestora va cregte la 26
de localiteli, valoarea estimad a acestor investilii cuprinse pe liste este de
aproximativ 95 de milioane de Euro.

Un evenimet cu care s-a ocupat conducerea asociatiei a fost "
Benchmarking'a-ul inii iat de Comisia Europeand ti Banca Europeani pentru
reconstruclie Si dezvoltare. Aceastd activitate a fost coordonatd de societatea de
consulting H2O Benchmark.

"Benchmarking"-ul a fost un proiect finanlat din fonduri unionale destinat
pentru monitorizarea 5i compararea operatorilor gi asociatii lor din domeniul
servicillor de apA $i canalizare.

"Benchmarking"-ul pentru asocialie a insemant in primul rand evaluarea
nivelului de dotafe cu personal adecvat, nivelul de instrumentalie precum 9i modul
de monitorizaro al operatorului, in comparatie cu asociatiile de profil din lard 5i de
peste hotare.

Conducerea operativd a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard " Hargita
Viz" a continuat si-ti concentreze activitatea 9i in anul 2015, asupra realizirii
obiectivului de baz6, asigurarea cadrului institulional pentru realizarea in termen a
lucrdrilor, in acest scop asocialia s-a implicat nemijlocit in activitatea operatorului
regional prin:

- intelniri saptimenale cu conducerea operativd Si tehnica a operatorului,
precum ti cu reprezentanlii firmelor care s-au angajat la executarea lucrdrilor din
cadrul proiectului;

- Participarea la gedintele operative ale Unitdtii de lmplementare a
Proiectului ti al firmei de consultanld EPTISA Romenia;

- Participarea la iedinlele lunare de Raport Progres al investitiilor demarate;
- Vizite periodice la toate Santierele de lucru;

Potrivit Planului de activitate al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard

,,Hargita Viz" Egyesiilet pe anul 2016, aceasta iti propune umdtoarele obiective;

- Finalizarea cu succes a investil i i lor din cadrul proiectului ,,Extinderea ti
reabilitarea infrastructurii de apd gi api uzatd in judetul Harghita,
- Asigurarea cadrului institutional necesar pentru desfSturarea activitSlii

serviciilor comunitare de alimentare cu apd 9i canalizare de citre operator;
- Urmdrirea modului de realizare a obiectivelor asumate prin contractual de

delegare de citre operator, conform metodologiei elaborate in cadrul
"benchmarking"-ului;

- Pregitirea ti finalizarea listelor prioritare pentru perioada investilionala
2014-2020, precum 9i lansarea elabordrii Studiului de fezabilitate pentru
aceste investitii;



- Pregitirea finantirii acestor lucrdri, asigurarea suportului institutional
pentru acestea 5i urmdrirea lorj

Av6nd in vedere cele de mai sus, precum 5i Hoterarea Adundrii Generale a
Asociatiei ff. 4/2016 privind stabilirea cuantumului cotizaliei Consiliului Judelean
Harghita gi a Consiliilor Locale membri fondatori 5i membri ai Asociatiei de
Dezvoltare lntercomunitarS HARGITA VlZ, pe anul 2016, propunem aprobarea plitii

cotizatiei Consiliului Judelean Harghita citre Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard ,,HARGITA VlZ" pe anul 2016.

Miercurea Ciuc, t/r' ud - / 20L6.

Director general
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