
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TRIFESTI

HOTARARE
privind aprobarea qi instrumentarea proiectului de investi{ie "Achizi{ie autogreder
in comuna TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT", propus spre finanlare prin FEADR -
mlsura 41. 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunitatirea serviciilor de bazd
pentru economia gi populafia rurali gi punerea in valoare a moqtenirii rurale", ce
urmeazi a se depune prin Asocia{ia Grupului de Acliune Locali "Dragomiregti -

$tefan cel Mare"

Consiliul Local al comunei Trifesti, judetul Neamt;

Jindnd cont de nota de fundamentare inregistrata sub nr. 1084 din 20.02.2015,
intocmite de d-l Duminicd Vasile - Octavian, primarul comunei Trifeqti, judelul Neaml;

Ar,6nd ?n vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea mhsurii 41.322
"Renovalea, dczvoltarea satelor. imbLrnitdlirea serviciilor dc bazd pentru econonria gi

populafia rurald 9i punerea in valoare a mogtenirii rurale";
In conformitate cu prevederile afi. 44 din Legea nr. 2731 2006 privind Finanlele

publice locale, cu modificdrile 9i completirile ulterioare;
Vezand raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului

Local Trit-eqti;
in temeiul dispozifiilor art. 36 alin (2), lit. "b", alin. (4) lit. "d", ale art. 45

alin. (l) Si ale art. I 15 alin. (l) lit. ,,b ,, din Legea nr. 215 12001 - Legea administratiei
publice locale modificata si republicata;

HOTARA$TE:

Af!1 - Se aprobi necesitatea gi oportunitatea investiliei "Achizilie autogreder in
comuna Trifegti, judelul Neam!", finanlat prin FEADR - mdsura 41.322 "Renovarea,
dezvoltarea satelor, imbundtilirea serviciilor de bazd pentru economia 9i populalia rurali
gi punerea in valoare a mogtenirii rurale",ce urmeaza a se depune prin Asocialia Grupul
de Acliune Locali "Dragomireqti - $tefan cel Mare".

Art.2 - Numdrul de locuitori al comunei Trifegti, este de 5209 persoane.

Art.3 - Se aprobi angajamentul consiliului local al comunei Trifegti, sd suporte

chettuielile de mentenanjl qi gestionare a investiliei menlionate la art. 1, pe o perioadd de

cel pulin 5 ani de [a data la care investilia va fi data in exploatare.
Art.4 - Se vor suporta cheltuielile eligibile qi neeligibile aferente proiectului

"Achizilie autogreder in comuna Trifegti, judelul NeamJ", finanlat prin FEADR -
mdsura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtelirea serviciilor de bazi pentru

economia gi populalia rurald qi punerea in valoare a mogtenirii rurale",ce urmeazd a se

depune prin Asocialia Grupul de Ac{iune Locald "Dragomireqti - $tefan cel Mare", din
bugetul local.



Art. 5 - Se aprobd angajamentul consiliului local al comunei Trifegti, de a asigura

exploatarea investiliei proiectului in conformitate cu reglement[rile in vigoare privind
condiliile de exploatare a acestuia.

Art. 6 - Se aprob6 numirea Reprezentantului legal al proiectului in persoana d-1ui
primar, Duminicl Vasile - Octavian.

Art.1 - Primarul comunei gi compartimentul financiar contabil vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.

Art. 8 - Secretarul comunei va asigura transmiterea prezentei hotir6ri persoanelor

si autorit5ti lor interesate .
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