ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMt]NEI
TRIFE$TI

HOTARARE
privind aprobarea implementirii proiectului
''RENOVAREA $I DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TRIFE$TI,
COMUNA TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT''

Consiliul local al Comunei TrifeEti, jude{ul Neam(;
AnalizAnd temeiurile juridice. respectiv prevederile:
- Art. 120 atin. (1) si art. l2l alin. (1) si alin. (2) din Constitufia RomAniei, republicatd;
- Art. 3 si 4 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.19911997;
- Art. 1 alin. (2) din Legea nr. 28712009 privind Codul Civil, republicatd, cu
modificirile gi completarile ulterioare.

Luind act de:
- Expunerea de motive a primarului comunei Trifesti, in calitatea sa de iniliator din
care rezultl necesitatea implementdrii qi oportunitatea proiectului "RENOVAREA $I
DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TRIFE$TI, COMUNA TRIFE$TI,
JUDETUL NEAMT" constituind un aport la dezvoltarea colectivitdtii locale;
- Vazdnd raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
Trifeqti;
Avffnd in vedere:

-

Ghidul Solicitantului pentru Sub-Misrra 7.6, considerAnd necesard qi oportund
depunerea proiectului "RENOVAREA $t DOTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT
TRIFE$TI, COMUNA TRIFE$TI, JUDETUL NEAMT" in cadrul Sub-Mdsurii 7.6 "
Investilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural", din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rural[ 2014-2020, program finanlat de Uniunea Europeand qi Guvernul Romdniei
prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala;
- Art. 7 alin. (2) si art. I 1 66 si urmdtoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul civil,
republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventiil
- Art.20 si 2l din Legea cadru a descentraliz[ri i nr.9512006;
- Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile qi completlrile
ulterioare:
- Legea nr. 52l2003 privind transparenIa decizionah in administralia publici;
- Legea nr. 54412001 privind liberul acces la informa(iile de interes public;
- Hotlrdrea Consiliului Local Trifeqti nr. 27 din 29.08.2014 prin care s-a aprobat
Strategia de dezvoltare locald a comunei Trifeqti;
- Art. 43 alin (4) din Legea nr. 24l2000/R privind normele de tehnica legislativd pentru
elaborarea actelor normative, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- Art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001 cu
modificirile Ei completarile ulterioare:
in temeiul dispozigiilor art. 45 alin (l), coroborat cu art. 115 alin. (l) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 21512001, republicatE, cu modificdrile Ei completdrile
ulterioarel

HOTARA$TE:

Art. l - Se aprobd

implementarea proiectului "RENOVAREA

$l

DOTAREA

CAMINULUI CULTURAL DIN SAT TRIFE$TI, COMUNA TRIFE$TI, JUDETUL
NEAMT", denumit in continuare Proiectul, in valoare de 2,807,354.23 lei, din care
415,328.31 lei valoarea TVA-ului.
Art.2. (l) Se supune spre aprobare necesitatea gi oportunitatea realizdrii obiectivului
de investilii " "RENoVAREA $I DoTAREA CAMINULUI CULTURAL DIN SAT
TRIFE$TI. COMUNA TRIFE$TI. JUDETUL NEAMT",
(2) Comuna Trifeqti isi asumd valoarea costurilor care depdsesc bugetul maxim eligibil
al proiectului, adicd suma de 562,377.25 lei, din care 4,15,328.31 lei valoarea TVA-ului.
Art. 3 - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de
realizare a investiliei, in cazul oblinerii finanldrii prin Programul Nafional de Dezvoltare
Rurala - P.N.D.R.. potrivit legii.
Art. 4 - AutoritSlile administraliei publice locale se obligi sa asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta ale investitiei, in valoare de 40,800 lei/an, pe o
perioadd de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei pldti in cadrul Proiectului.
Art. 5 - (l) Numdrul locuitorilor deservili de Proiect este de 4551 locuitori.
(2) Din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, acestea sunt cele detaliate in
Documentatia de Avizare a Lucrdrilor de lntervenlie (DALI) nr. 970 intocmit de S.C. AQUA
PROJECT SRL.
Art.6 - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul
Lupu Dan-Marian, in dubla sa calitate qi de ordonator principal de credite, sau administratorul
public al comunei.
Art. 7 - Activitilile sociale/culturale desfEEurate in anul 2016, anterioare datei
depunerii Cererii de finan1are, sunt prevazute in anexa la prezenta hotdrdre care face parte
integrantd din hotardre.
Art. 8 - Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asigurd de cltre domnul Lupu
Dan-Marian, primarul comunei Trifesti, judelul Neamf.
{!-! - Secretarul comunei va comunica prezenta hotirdre autoritdtilor gi persoanelor
interesate
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