HOTĂRÂRE nr. 1631 din 14 decembrie 2005 pentru aprobarea finanţării
din Fondul pentru mediu şi din bugetul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor a lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor
calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie 2005, în
zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 10 alin. (31)-(34) din Legea nr.
73/2000 privind Fondul pentru mediu, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1
(1) Valoarea totală estimată a lucrărilor de prevenire şi înlăturare a efectelor calamităţilor naturale
produse de inundaţii în luna septembrie 2005, în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa, aferente
categoriei de investiţii "Amenajarea complexă pentru atenuarea viiturilor şl refacere plajă şi faleză
Costineşti, judeţul Constanţa", prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre,
este de 19.848 mii lei (RON).
(2) Se alocă din Fondul pentru mediu suma de 14.240 mii lei (RON), sub formă de finanţare
nerambursabilă, pentru susţinerea lucrărilor prevăzute la alin. (1), eşalonat, astfel:
a) 1.000 mii lei (RON) pentru anul 2005;
b) 13.240 mii lei (RON) pentru anul 2006.
(3) Diferenţa de 5.608 mii lei (RON) se va asigura, eşalonat, din bugetul Ministerului Mediului şi
Gospodăririi Apelor, astfel:
a) 500 mii lei (RON) din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2005;
b) 5.108 mii lei (RON) din prevederile bugetare aprobate pentru anul 2006, cu respectarea
prevederilor legale.
(4) Suma prevăzută la alin. (1) se acordă beneficiarului Administraţia Naţională "Apele Române".

Art. 2
(1) Elaborarea documentaţiei tehnico-economice şi execuţia lucrărilor necesare prevenirii şi înlăturării
efectelor calamităţilor se contractează de către Administraţia Naţională "Apele Române", avându-se în
vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 60/2001 privind achiziţiile publice,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 212/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, aplicate în situaţii de forţă majora.
(2) Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor va aproba documentaţia tehnico-economică aferentă
lucrărilor prevăzute la art. 1, potrivit legii.
(3) Administraţia Naţională "Apele Române" urmăreşte şi controlează realizarea lucrărilor şi efectuează
recepţia acestora.

Art. 3
(1) Beneficiarul lucrării încasează suma prevăzută la art. 1 alin. (2) în baza cererii şi a contractului de
finanţare încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu.
(2) Suma alocată din Fondul pentru mediu în vederea realizării lucrărilor prevăzute la art. 1 se
decontează de către beneficiar în mod eşalonat, în baza cererilor de tragere, pe măsura executării
lucrărilor, numai pentru cheltuielile eligibile conform Manualului de operare al Fondului pentru mediu.

Art. 4
Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor şi alte organe abilitate de lege vor controla modul de
utilizare, în conformitate cu prevederile legale, a sumelor alocate potrivit prezentei hotărâri.
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ANEXĂ: LISTA lucrărilor finanţate din Fondul pentru mediu şi din
bugetul Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru înlăturarea
efectelor calamităţilor naturale produse de inundaţii în luna septembrie
2005, în zona localităţii Costineşti, judeţul Constanţa, aferente

categoriei de investiţii "Amenajarea complexă pentru atenuarea
viiturilor si refacere plajă si faleză Costineşti, judeţul Constanta"
Nr.
crt.
1.

Denumire categorie/lucrări de investiţii

U.M.

Cantităţi
estimate

Amenajarea complexă pentru atenuarea viiturilor şi refacere
plajă şi faleză Costineşti, judeţul Constanţa

Valoarea totală
estimată
- mii lei (RON) 19.848
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