ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI

HOTARARE
prvind implementarea proiectului ,,lNFllNTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA, lN
SATUL MIRON COSTIN, COMUNA TRIFESTI, JUDETUL NEAMT SI INFIINTARE
SISTEM DE CANALIZARE APE UZATE, IN SATUL MIRON COSTIN, COMUNA
TRIFESTI, JUDETUL NEAMT'

Consiliul local al comunei TrifeEti, judelul Neam!, intrunit

in

Eedinla din data de

29.09.2016;

Analizind referatul intocmit de primarul comunei Trifegti, Tnregistrati sub nr. 5418 din
19.09.20i6 din care rezultd necesitatea infiinfirii sistemului de alimentare cu apa, in satul
Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt si infiintare sistem de canalizare ape uzate,

in satul Miron Costin, comuna Trifesti, judetul Neamt , proiectul constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitdtii ;
asigura resursele flnanciare pentru reallzarea
Constatdnd necesitatea de

a

investiliilor publice de interes local, a ciror. documentalie tehnico-economici a fost
aprobate prin HotdrArea Consiliului Local nr. f3 oin J,9,09.2016 - privind Studiu de
fezabilitate pentru obiectivul de investitie lnfiinlare sistem de alimentare cu apa 9i sistem
de canalizare ape uzate in satul Miron Costin, comuna Trifeqti, judelul Neamt ;
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 qi art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;
b) art. 8 9i 9 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) 9i art. 1166 9i urmdtoarele din Legea nr.287l2OO9 privind Codul
civil, republicatd, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 gi 21 din Legea cadru a descentralizirii nr. 195/2006;
e)art.36 alin. (2) lit. b) 9i d) din Legea administra[iei publice locale nr.21512001'
republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
f) Legea nr. 273I2OOO privind finantele publice locale, cu modificdrile Ei
completirile ulterioare;
findnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificdrile gi completirile ulterioare, se menlioneazd urmdtoarele avize, prevdzute de
lege:

VizAnd raportul de avizare al comisiei de specialiate din cadrul Consiliului Local
TrifeQti

;

ln temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) qi ale art. 115 alin' (1) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicati, cu modificirile s.i completdrile
ulterioare

;

HOTARA$TE:

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,[NFiINTARE SISTEM DE
ALIMENTARE CII APA, IN SATUL MIRON COST',V, COMUNA TNFESTI' JUDETUL
S'STE'I,, DE CANALIZARE APE IIATE, IN SATUL MIRON
NEAMT S'

TR1FEST1, JUDETUL NEAMT", denumit in continuare Proiect,
'A'F"TVTARE
COSfrrV, COi1UNA
precum si necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei'

Att.2. - ChEltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada .de realizare a investifiei, in cazul obtinerii finanldrii prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritilile administratiei publice locale se obligd si asigure vehiturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioadi {e minimum 5
ani de la data efectudrii ultimei pl5!i in cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numdrul locuitorilor gi operatorii economici deseruiti de Proiect, precum qi
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexi, care este parte integranti
din prezenta hoterare.
Art.s - Autoritdtile adminiskaliei publi e locale se obligi si asigure cofinantarea
cheltuielilor neeligibile din cadrul Proiectului.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in
dubla sa calitate gi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 7. - Ducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se asigura de citre primarul
comunei Trifesti, judetul Neamt.
Art.8. - Prezenta hot6rAre se comunicd, prin intermediul secretarului, in termenul
previzut de lege, primarului gi prefectului judetului Ei se aduce la cunostinte publici prin
afigarea la sediul primiriei, precum si pe site-ul www.primariatrifesti.ro.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

ttr. /t4
din Jr1,

09.

2016

Adoptata in sedinta din J9.09. 2016 cu un numar de
,,contra" din totalul de /5 consilieri in functie.

Contrasemneaza
Secretar
Fotea Vasile
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