ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA ZĂNEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Nr. 37 din 25.04.2016
privind implementarea proiectului „Modernizare drumuri în comuna Zăneşti,
judeţul Neamţ”
Consiliul Local al comunei Zăneşti, judeţul Neamţ întrunit în şedinţă ordinară la data
25.06.2015;
Având în vedere prevederile:
g) Art. 120 şi art. 121 alin. (1) si (2) din Constituţia României, republicată;
h) Art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997;
i) Art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare referitoare la contracte sau contravenţii;
j) Art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
k) Art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
l) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
nică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările si
npletările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin. (1) şi cele ale art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administraţiei
:lice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
-Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de iniţiator,
adstrat cu nr. 1536 din 22.02.2016, prin care susţine necesitatea şi oportunitatea proiectului,
rttuind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;
-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
Lstrat cu nr. 1537 din 22.02.2016;
-Raportul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Zăneşti având
V 25.04.2016
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiilor
:e de interes local;
Consiliul Local al comunei Zăneşti
HOTĂRĂŞTE:
Art.l Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potenţialului economic şi implementarea
ului " Modernizare drumuri în comuna Zăneşti, judeţul Neamţ", denumit în continuare

Art.2 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
| *salizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare
I Rurală- P.N.D.R., potrivit legii.
Art.3 Autorităţile administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
icoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plaţi în cadrul Proiectului.
Art.4 Numărul locuitorilor şi operatorilor economici deserviţi de Proiect, după caz,
::ecum şi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
ntegrantă din prezenta hotărâre.
Art.5 Se aprobă suportarea cheltuielile neeligibile aşa cum apar acestea în bugetul
aprobat al Proiectului.
Art.6 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
ditate şi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.7 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă orice prevedere contrară.
Art.8 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
feneşti.
Art.9 Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului comunei, în termenul
revăzut de lege, primarului comunei şi prefectului judeţului Neamţ şi se aduce la cunoştinţa
L-blică prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet
rvw. comunazanesti.ro

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Gheorghe CIOCOIU
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Contrasemează pentru legalitate,
SECRETAR,
Cezar - Georgel CIUBOTARU
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