
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie "Extindere retea electrica in comrtna Stef'an cel

Mar.e, jr-rcletul Neamt" pt opus spre finantare prin FEADR - Masura 41.322 "Renovarea. dezvoltarea satelor,

imbindtdtrirea seniciilor de bazd pentru economia Si populaPia rurald Si punerea in valoare a mo$tenirii

rurale', ce urmeaza a se depune prin Asociatia Grupul de Actiune Locala ,, Dragomiresti - Stefan cel Mare"

Consiliul Local al comunei Stefan cel Mare, judetul Neamt
Avand in vedere:
- Nota de fundamentare nr.372412013, intocmita de Primarul comunei Stefan cel Mare, Sorin

Ouatu
- Hotararea Consiliului Local nr.35l2Ol0 privind aprobarea Actului constitutiv si Statutul

Asociatiei "Grupul de Actiune Locala Dragomiresti-Stefan cel Mare"
- Ghidul iolicitantului pentru accesarea Masurii 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor,

imbundt5lirea serviciilor de bazd pentru economia gi populalia ruralS qi punerea in valoare a moqtenirii

rurale"
- Adresa nr. 9976108.07.2013 inaintata de lnstitutia Prefectului Neamt, prin care ne este comunicat

numarul populatiei comunei noastre la data de 07.07 .2012;
- neferatul de specialitate nr.3724/2013 cat si avizul favorabil al comisiilor de specialitate din

cadrul Consiliului Local;
'In temeiul dispozitiilor arr.36, alin.(2),litera b), alin.(4) litera d) si ale art. 45 alin.(l) din Legea

nr.2l5l200l privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

IIOTARA$TE

Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei "Extindere retea electrica in comuna

Stefan cel Ma1e. judetul Neanrt", finantata cu fonduri nerambursabile FEADR, Masrra 41.322
ooRenovarea, deniltarea satelor, tmbundtdlirea semiciilor de bazd pentru economia ;i populalia

rurald Si punerea in yaloare a mo$tenilii rurale" ptin Asociatia Grupul de Actiune Locala ,,
Dragomiresti - Stefan cel Mare ".

Art.2 Numarul de locuitori ai comunei Stefan cel Mare la data de intai iulie 2012 este de 3308.

Art.3 Se aproba angajamentul Consiliul local a[ Comunei Stefan cel Mare, sa suporte

cheltuielile de mentinanta si gestionare a investitiei mentionata 1a art. 1, pe o perioada de cel putin 5

ani de [a data la care investitia va fi data in exploatare.

Art.4 Se va asigura exploatarea investitiei in conformitate cu reglementarile in vigoare privind

conditiile de exploatare a acesteia.

Art.S S; aproba numirea Reprezentantului legal al proiectului in persoana d-lui Primar al

comunei Stefan cel Mare, Sorin Ouatu;
Art.6 Primarul comunei si compartimentul financiar vor duce la indeplinire prevederile

prezentei hotarari.
Art.1 Secretarul comunei va face publica ptezenta hotarare si o va comunica primarului si

in stitutiilor interesate.

Nr.35 din 16.10.2013

Contrasemneaza,


