pROMANIA
.IUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL IVIARE
HOTARARE
prvind implementarea proiectului ,,infiinlarea, modernizare qi dotare Centru integrat acordare
servicii sociale in sat Ghigoieqti, Com. $tefan cel Mare, Judeful Neam{"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare' judelul NeamJ;
Avind in vedere:
o Nota de fundamentare prezentate de cdtre primarul comunei, Ouatu Sorin, in calitatea sa de
ini{iator, inregistral cu N. 5902113.11.2017, prin care se sustine necesitatea ii oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea comunitdtii;
o arl.120 qi art. l2l alin. (l) 9i (2) din Constitutia Romdniei, republicau;
o art. 8 gi 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la I 5 octombrie
1985, ratificati prin Legea nr. 19911997;
o arr.. '7 alin. (2) ;i art. 1166 gi urmdtoarele din Legea m. 28712009 privind codul civil,
republicat6, cu modific[rile ulterioare, referitoare Ia contracte sau conven(ii:
o arl.20 Ei 2l din Legea cadru a descentralizirii nr. 195i2006;
c art.36 alin. (2) lit. b) 9i d) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd.
cu modificerile gi completirile ulterioare;
. Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile ;i completirile ulterioare;
. TinAnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din L egea nr.2412000, privind normele de tehnicd
legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) gi celor ale art. I I 5 atin. ( I ) lit. b) din Legea administrafiei
publice locale nt.215l200l, republicata, cu modificdrile qi completirile ulterioare

HOTiRA$TE
infiinlarea, modernizare qi dotare cetrtru
integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoieqti, Com. $tefan cel Mare' Judelul Neam{".

Art. l, - Se aprob6

implementarea proiectului,,

denumit in continuare Proiectul.
Art. 2. - Se aprob[ necesitatea, oportunitatea

gi potenlialul economic al implement[rii
infiin{area, modernizare;i dotare centru integrat acordare servicii

proiectului de investitii "
sociale in sat GhigoieEti, Com. $tefan cel Mare, Judelul Neam!".
Art,3. - Se aprob6 indicatorii tehnico economici ai proiectului " infiinlarea, modernizare;i
dotare centru integrat acordare servicii sociale in sat Ghigoieqti, Com. $tefan cel Mare, Judegul
Neamt", anexd care face parte integrantd din prezenta hotArare.
Art. 4. - Lucrlrile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada de realizare
a investiliei, in cazul ob{inerii finanlarii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rural[ - P.N.D.R,

potrivit legii.

Art. 5. - AutoritAule administraiiei publice

locale se

obligi

sd asigure veniturile necesare

acoperirii cheltuielilor de mentenanti a investifiei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectuerii
ultimei plati in cadrul Proiectului.

de Proiect, precum qi caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse in anexa la prezenta hotirdre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei pentru relalia cu AFIR in derularea proiectului este
primarul comunei $tefan cel Mare, judelul Neam1.
Art- B, - Autoritetile administrafiei publice locale se angajeazi si asigure functionarea prin
operationalizarea infrastructurii sociale pentru furnizarea serviciilor sociale vizate prin proiect, in

Art.6. - Numirul locuitorilor deservili

calitate de fumizor acreditat.

Art.9. - Autoritilile administraliei publice

locale se angajeazi sd asigure sustenabilitatea
in cadrul Axei 5 POCU, prin depunerea unui
prin
finanlErii
oblinerea
investiliei din surse proprii sau
proiect distinct, cu resPectarea condiliilor specifice POCU.
Art. 10. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acestei4 in dubla sa
calitate qi de ordonator principal de credite.

11, - Autoritiitile administraliei publice locale se angajeaz' s6 asigure cofinan{area
Proiectului, dace e$e cazul.
lfil. 12. - Aducerea Ia indeplinire a prezentei hotirdri se asigurd de citre primarul comunei
$tefan cel Mare.
Art. 13. - Prezenta hotir6re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei $tefan cel
Mare, in termenul prevlzut de lege, primarului comunei $tefan cel Mare gi prefectuluijude[ului Neamt
qi se aduce la cunoEtinii publicd prin afiqarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de internet a

Art.

institutiei.

Contrasemneaza:

Nr. 70 din 15.11.2017

