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HOTARARE
privind aprobarea realiz5rii proiectului de investi$e
PUBLIC DE ILAMINAT, DIN COMUNA $TEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
SISTEMULUI
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Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf;
Avind in vedere:
Expunerea de motive nr. 670109.01.2017, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin;
Prevederile at.45 si 46 din Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale cu modificdrile gi completiiril
ulterioare;
Prevederile HG nr. 2812008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborare,
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local,
in conformitatecu prevederile articolului 36 aliniatul (2) literele,,b" si ,,d", aliniatul (4) lit.,,a" si,d" aliniatul(6
lit. ,,a" pct. 13, toate din Lege a nr. 215/2001, republicata, privind administratia publica locala;
in temeiul art. 45 alin (l ) din Legea nr. 21512001 privind Administratia Publica Locala, republicata, privin<
adm inistratia publica locala,

HoTARA$rE

Art.l Se aprobA realizarea investiliei cu denumirea ,, Reabilitarea sistemului public de iluminat, dir.
comuna $tefan cel Mare, judelul Neamy"
Art.2 Se aprobl indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,, ReaD ilitarea sistemului public de iluminat, din
comuna $tefan cel Mare, judelul Neaml", conform devizului general, anex[ care face parte integrant?i din
prezenta hotiirare.
Art.3 Se aprobd asigurarea cofinanprii obiectivului de investilii ,,Reabilitarea sistemului public r)
iluminat, din comuna $tefan cel Mare, judeSul Neam1", cu suma de 23.912lei cu T.V.A., pentru plata uno
cheltuieli care nu se fnanlea"a prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru obflnerea gi amenajare.
terenului, studiile de fezbilitate/documentaliile de avizare a lucrdrilor de interventii, studiile de teren, studiil
de specialitate, expertizele tehnice $i/sau audit energetic, asistenla tehnicA, consultanl5, taxe pentru obginerer
de avizelacorduri latxaizzlii, organizarea procedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli conex,
organizirii de gantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentnr probe tehnologice, teste g
predare la beneficiar.
Art.4 Consiliul Local al com. $tefan cel Mare, jud. Neaml, desemneazi responsabil legal de proiect pe domnu
Ouatu Sorin, Primar al Comunei $tefan cel Mare, judeful Neam1.
Art.5 Se confirml cd investitia este in corelare cu Strategia de dezvollare localtr aprobatA, perioada 2014-2020
corespunzatoare domeniului de investilie;
Art.6 Investitia este prevEzuti in bugetul local al Comunei $tefan cel Mare, jud. Neaml, pentru perioada de
realizare a aceste ia;
Se confirm[ cI imobilele ce face obiectul investitiei, fac parte din domeniul public al comunei $tefan cei
judelul
Neam1.
Mare,
Art.8 Se confirmE cd valorile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local al comunei.
Art.9 Consiliul local al com. $tefan cel Mare, jud. Neamt, igi ia angajagamentul cI va asigura mentenanfa
investitiei Si c[ va suporta cheltuielile de intretinere Ei / sau reparare a acesteia pe o perioada de minimum 5 ani de la
data efectuarii ultimei pl61i;
Art.l0. Primarul com. Stefan cel Mare, jud. Neam!, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotaneri.
Art.ll. Secretanrl comunei va face public prevederile prezentei hotlirdri gi o va comunica persoanelor gi
instituliilor interesate.
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