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JTIDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
,,REABILTTARE $COA1

o
.

orivind aorobarea realizirii proiectului de investitie
,t ArutitzUt i br. EMANUIEL RIGLER, COMANA $TEFAN CEL MARE' JUDETUL NEAMT"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judeful Neamf;
AvAnd in vedere:
Expunerea de motive nr. 641109.01.2017, a viceprimarului comunei, domnul Stan Mihai Lucian;
prevederile art.45 si 46 din Legea r.27312006 privind finanlele publice locale cu modifictrrile gi completirile
ulterioare;

.

prevederile HG nr.2El2008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii si luorari de interventii.
Avizul favorabil a[ 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)
privind administratia publica locala;
lit. ,,a"
'in pct. 13, toate din Legea nr. 21512001, republicata,
privind
Administratia Publica Locala, republicata, privind
21512001
(l)
Legea
nr.
din
45
alin
temeiul art.
administratia publica locala.

HOTilrL{$TE

Art.l

Se aprob6 realizarea investiliei cu denumirea ,,f,eabilitare $coala Ginwziald
Marc, iud4ul Neam|",
cel
$tefan

Art 2

Dr. Emanuiel Rigle4 comuna

indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,, Reabilitarc $coala Gimnazialil Dr. Emmuiel Rigle4
comwa $tefan cel Mate, judelul Neam1", conform devizului general, anexa care face pa(e integrantii din prezenta
hot6r,ire.
Art.3. Consiliul Local al com. $tefan cel Mare, jud. Neam!, desemneazd responsabil legal de proiect pe domnu
Ouatu Sorin, Primar al Comunei $tefan cel Mare, judetul Neaml.
Art.4. Se confirm[ ci investitia este in corelare cu Strategia de dezvoltare locali aprobati, perioada 2014-2020
corespunzatoare domeniului de investilie;
Art,s Investilia este prev6zuti in bugetul local al Comunei $tefan cel Mare, jud. Neam1, pentru perioada d
realizare a acesteia;
Art,5 Se confirml cI imobilul ce face obiectul investitiei, face parte din domeniul public al comunei $tefan c
Mare,

Se aprobE

judepl

Neam1.

Art.7 Se confirmi ci valorile neeligibile ale proiectului vor fi suportate din bugetul local al comunei.
ArtE Consiliul local al com. $tefan cel Mare, jud. Neam!, igi ia angajagamentul ci va asigura

mentenal
investitiei gi cd va supona cheltuielile de intretinere gi / sau reparare a acesteia pe o perioada de minimum 5 ani de
data efectuarii ultimei PlIli;
Art.9. Primarul com. $tefan cel Mare, jud. Neam! , va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotnrdri.
Art.l0. Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hotiirAri gi o va comunica persoanelor gi instituli
interesate.
Pregedinte de gedinfi,

Ilie Coslel

Nr. 9 din 13.02.2017

DEVIZ GENERAT

privind cheltuielile necesare realizirii investitiei
REABII.ITARE SCOAIA EMANUET RIGTER, COMUNA STEFAN CEI. MARE,
JUDETUT NEAMT
DENUMIREA CAPITOTETOR 5I SUBCAPITOTETOR
DE CHELTUIETI

CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBIINEREA 5I AMENAJAREA TERENUTUI

CAPITOI.UL 2

CAPITOLUT 3

CAPITOLUT 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE

CAPITOTUT 5
ALTE CHELTUIELI

CAPITOTUI 6
CHEI"TUIELI PENTRU DAREA IN EXPLOATARE
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