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Privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie" Modernizare drumuri
in comuna zanestirjudetut Neamf." finantat prin FEADR-Masura 4r.322

"Renovar ea, dezv oltar ea satelor, imbu n Stif irea serviciilor de b azil p entru
economia qi populafia rural5 qi punerea in valoare a moqtenirii rurale"

Consiliul Local al comunei Zilneqti,judeful Neamf;
Avand in vedere prevederile:

-art'126 din Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-art-44 alin. (i) din Legea nr.27312006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
-Hotararea Guvernului nr.2812008, privind aprobarea continutului cadru al
documentatiei tehnico-economice aferente institutiilor publice, precum si a
structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective si
lucrari de investitii;

Avand in vedere Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii 4I.322
"Rcnovarea, dezvoltarea satelor, imbun[td]irea serviciilor de bazdpentrueconomia
qi populafi a rurald, qi punerea in valoare a moqtenirii rurale"

Examinand expunerea de motive a primarului comunei Zanesti nr. 32971
12.07.2013 din care rezultanecesitatea si oportunitatea acestui proiect;

Luand act de avizele favorabilc ale comisiilor de specialitate ale Consiliului
local al comunei Zanesti

in temeiul dispozitiilor art. 36 alin. (2) lit. b, alin.(4) lit.d, alin. (6) litera a,
pct.13, precum si ale art. 45 alin.(2) litera e, din Legea nr. 2151200r privind
administratia publicd localS republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulteiioare,

HorAnAgrE:
ART.I - Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei "Mode rnizare

drumuri in Comuna Zilne;ti, Judetul Neamt.", frnantata cu fonduri
neramburasabile FEADR, Masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de bazapentru economia si populatiaruralasi punerea in
valoare a mostenirii rurale", prin Asociatia GAL "NICOLAE ROZNOVANU".



ART. 2-Caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici sunt
cuprinse in anexa nr.1 care faceparte integranta din prevederile prezentei.

ART. 3- Numarul de locuitori ai comuneiZanesti este de 6177.

ART. 4 Investitia "Modernizare drumuri in Comuna Zineqti, Judetul
Neamt." este prevazuta in bugetul local al Consiliului Local Zanesti pentru
perioada de realizare a investitiei.

ART. 5- Se aproba angajamentul Consiliului local al Comunei Zanesti sa
suporte cheltuielile de mentenanta si gestionarea investitiei mentionatala art.l, pe
o perioada de cel putin 5 ani de la datala care investitia va fi data in exploatare.

ART. 6- Se va asigura exploatarea drumurilor modernizate in conformitate
cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.

ABT. Z- Se aproba numirea Reprezentantului legal al proiectului in
persoana d-lui Primar Filip Ioan.

ART. 8- Primarul comunei si compartimentul financiar vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.

ART. 9- Secretarul comunei va comunica prezerfta hotarare primarului si
Institutiei Prefectului judetului Neamt, in vederea exercitarii controlului de
legalitate, va asigura publicitatea acesteia in conditiile legii.
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