ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
privind aprobarea realiz5rii proiectului de investitie
,,MODERNIZARE SI EXTINDERE SEDIA PNMARIE, COMUNA $TEFAN CEL MARE, JUDETAL NEAMT"

.
.
.
.

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judelul Neamf ;
AvAnd in vedeie:
Expunerea de motive nr. 1187109.03.2017, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin;
Prevederile art.45 si 46 din Legea nr.273/20O6 privind finantele publice locale cu modificirile Ei completlrile
ulterioare;
Prevederile HG nr. 2812008 privind aprobarea structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea
devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.
in conformitatecu prevederile articolului 36 atiniatul (2) literete,,b" si,,d", aliniatul (4) lit.,,a" si,,d" aliniatul(6)
lit. ,,a" pct. 13, toate din Lege a nr.21512001, republicata, privind administratia publica locala;
in temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr.2l5l200l privind Administratia Publica Locala, republicata, privind
administratia publica locala,

HOTARI$TE

Art.l

Se aprobA realizarea investifiei cu denumirea

,,

Modernizare

;i

extindere sediu Primarie, comuna

$tefan cel Mare, judelul Neaml "
Art.2 Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,, Modernizare Si extindere sediu Primarie,
comuna $tefan cel Mare, judelul Neaml ", conform devizului general, anexd care face parte integrantii din
prezenta hotiirire.
Art.3 Se aprob6 asigurarea cofinanl5rii obiectirului de investilii ,, Modernizare Si extindere sediu
Primarie, comuna $tefan cel Mare, judelul Neaml", cu suma de 16l -240 lei cu T.V.A., pentnr plata unor
cheltuieli care nu se fnanleazd prin Programul PNDL cum sunt: cheltuieli pentru oblinerea gi amenajarea
terenului, studiile de fezabilitate/documentaliile de avizare a lucrlrilor de intervenlii, studiile de teren,
studiile de specialitate, expertizele tehnice gi/sau audit energetic, asistenla tehnici, consultanld, taxe p,entru
oblinerea de avizelacorduri lautorizafii, organizarca procedurilor de achizilii, active necorporale, cheltuieli
conexe organizdrii de gantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice,
teste gi predare la beneficiar.
Art.4 Consiliul Local al com. $tefan cel Mare, jud. Neaml, desemneazl responsabil legal de proiect pe domnul
Ouatu Sorin, Primar al Comunei $tefan cel Mare, judelul Neam{.
Art.S Se confirmd ci investitia este in corelare cu Strategia de dezvoltare locali aprobatl, perioada 2014-2020,
corespunzatoare domeniului de investitie;
Art.6 Investilia este prev[zutI in bugetul local al Comunei $tefan cel Mare, jud. Neaml, pentru perioada de
realizare a acesteia;
Art.7 Se confirml cd imobilele ce face obiectul investitiei, fac parte din domeniul public al comunei $tefan cel
Mare, judetul Neamt.
Art.8 Se confirmi c[ 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 c6 va asigura mentenanfa
investitiei gi cd va suporta cheltuielile de intretinere 9i / sau reparare a acesteia pe o perioada de minimum 5 ani de la
data efectuarii ultimei pllii;
Art.10. Primarul com. $tefan cel Mare, jud. Neaml , va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotiirAri.
Art.ll. Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hotdrAri gi o va comunica persoanelor gi
institufiilor interesate.
ContrasemneazS,
Pregedinte de qedinfi,

Nr. 19 din 10.03.2017

