ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
p riv in d i mp le me nt a re a p ro ie c t ul ui
,,VODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA $TEFAN CEL MARE, JADETUL NEAMT"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, judetul Neamf;
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
c art.120 qi art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitulia RomAniei, republicat?i;
o art. 8 $i 9 din Carta europeantr a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg Ia l5 octombrie
1985, ratificattr prin Legea nr. 199/1997;
o art.7 alin. (2) 9i art. 1166 9i urmitoarele din Legea nr.287/2009 privind Codul civil,
republicati, cu modificerile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
. art. 20 $i 2l din Legea cadru a descentralizirii nr. 195/2006l.
o art. 36 alin. (2) lit. b) 9i d) din t.egea administraliei publice locale nr. 215/2001,
republicatq cu modificdrile qi completiirile ulterioare;
. Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirile Ei complet?irile
ulterioare;
.linand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnicd legislativA pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificirile gi
completirile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (l) Ei celor ale art. 1 l5 alin. (l) lit. b) din Legea administra{iei
i;ri:lice locale nr.21512001, republicati, cu modificErile gi completirile ulterioare, ludnd act de:
. referatul de aprobare prczentat de cdtre primarul Ouatu Sorin, in calitatea sa de inifiator,
inregistrat cu nr. 1188/09.03.2017, prin care se susfine necesitatea gi oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivititii;

HOT;,R,I$TE

Art.

1. - Se constatl qi aprobi necesitatea, oportunitatea gi potenlialul economic al investitiei
,,MODERNIZARE DRUMURI DE TNTERES LOCAL, COMLINA $TEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAW",

proiect finanlat din Fondul European pentru Agriculturf, $i Dezvoltare Rurali, prin Programul
National de Dezvoltare Rurali 2014-2020.
Art.2. - Se aprobd indicatorii tehnico - economici ai proiectului ,,MODERNIZAM DRUMURI
DE INTERES LOCAL, COMUNA $TEFAN CEL MAfuE, JUDETUL NEAW", identificali in anexa la
prezeota Hotarare.

Art. 3. - Se aprobd

implementarea proiectului ,MODERNIZARE DRUMURI

DE

INTERES

LOCAL, COMWA $TEF,4N CEL MARE, JUDETUL NEAW ", denumit in continuare Proiectul.

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada de
realizare a investi(iei, in cazul oblinerii finanlarii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurald -

P.\. D.R.. potrivit legii.
rtrt.5. - Autoritatea publici locald se obligd si asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadi de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei
plili in cadrul Proiectului, precum Ei a cheltuielilor neeligibile.
Art. 6. - Numirul locuitorilor gi operatorii economici deservifi de Proiect, dupa caz, precum
gi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexd, care este parte integrantai din
prezenta hotiirare.

Arl.7. -

Reprezentantul legal al cornunei ?n relafia cu AFIR este, potrivit legii, primarul

acesteia, Domnul Ouatu Sorin, in dubla sa calitate gi de ordonator principal de credite.

Art, t. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotIreri

se asigurd de

cltre primarul Comunei

$tefan cel Mare, Ouatu Sorin.

Art. 9 - Cu data prezentei se abroge Hotararea Consiliului Local nr. l/2016, privind

aprobarea implementarii proiectului "Modemizare drumuri de interes local, Comuna Stefan cel
Mare, judetul Neamt".
Art. 10. - Prezenta hotirire se comunic6, prin intermediul secretarului Comunei $tefan cel
Mare, in termenul prevAzut de lege, primarului Comunei $tefan cel Mare fi prefectului judetului
Neam{ gi se aduce la cunogtinld publici prin afiqarea la sediul prim[riei, precum gi pe pagina de
intemet a institutiei.

Pretedinte de SedingI,
Manlearv Rafei Mihail
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