
ROMANIA
ruDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea aprobarea instrumentadi proiectului de investitie " Modernizare drum satesc in lungime de 0,5
'km, 

comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt", finantat prin FEADR masura4l.322,, Renovarea, dezvoltarea

satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mosrenirii

rurale", ce urmeaza a se depune prin Asocitia Grupul de Actiune Locala ,,Dragomiresti- Stefan cel Mare"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neam{;
AvAnd in vedere:
- nota de fudamentare a primatului comunei $tefan cel Mare, de prezentare a

proiectului de hotarare, precum si studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitie"

Modernizare drum satesc in lungime de 0,5 km, comuna $tefan cel Mare, judeful Neam!" ;

-art.36, alin. (1), lit. b) si arr. 126, din Legea 21512001 privind administralia publicd

localS, cu modificarile si completarile ulterioare;
-art. 44, alin.(l) din Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu

modificarile si completarile ulterioare;
-H.G. 2812008 privind aprobarea conlinutului-cadru al documenta(iei tehnico-

economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii gi metodologiei de elaborare a

devizului general pentru obiective de investifii gi lucriri de intervenlii;
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului 1ocal;

In temeiul art. 45 alin. (1) si aft. 1 15, alin. (1), lit. b) din Legea administratiei publice

locale nr. 21512001, cu modificarile si completarile ulterioare

IIOTARA$TE

Art.1 Se aprobd necesitatea si oportunitatea investitiei " Modernizare drum satesc in

lungime de 0,5 km, comuna $tefan cel Mare, judeful Neam.t", finanlatd cu fonduri

nerambursabile FEADR -masura 41.322 ,, Renovarea, dezyoltarca satelor, imbundta{irea

serviciilor de bazd pentru economia si populalia ruraid si punerea in valoare a moqtenirii

rurale", prin Asocilia Grupul de Acliune Locali ,,Dragomireqti- $tefan cel Mare".

Art.2 Numirul de locuitori ai comunei $tefan cel Mare, este de 3317 peffioane.

Art.3 Se aprobd angaj amentul Consiliului Local a1 comunei $tefan cel Mare, s[
suporte cheltuielile de mentenan![ si gestionare a investiliei menlionate la arl.1, pe o periodd

de cel putin 5 ani de la data la care investilia va fi datd in exploatare.

Art.4 Se vo1 supofla cheltuielile neeligibile aferente proiectului" Modemizare drum

sdtesc in lungime de 0,5 km, comuna $tefan cel Mare, judelul Neam1", din bugetul local.

Art.5 Se va asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementirile in
vigoare privind condi{ii1e de exploatare a drumurilor.



Art.6 Se aprobd numirea Reprezentantului legal al proiectului in persoana d-lui Primar,

Sorin Ouatu.
Art.1 Primarul comunei si comparlimentul contabilitate vor duce la indeplinire

prevederile prezenlei hotardri
Art.8 Secretarul c<imunei va face publicd prezenta hotdr6re gi o va comunica

persoanelor si instituliilor interesate.

Pregedinte gedinfi,
Pintett
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Secretar,
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