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ROMANIA
JUDETUL NEAMT
COMUNA ZANE$TI
CONSILIUL LOCAL
HOTARARE
Nr. 48 din 26.05.2016

privind implementarea proiectului ,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN

CULTURA.L iN COMUNA ZANnSrr, JUDETUL NEAMT"

Consiliul Local al comunei ZineqI1 jude{ul Neam{ intrunit in gedin{a extraordinard la
lata de 26.05.2016;
AvAnd in vedere prevederile:
g) An. 120 qi art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;
h) Ad. 8 gi 9 din Cafta europeand a autononiei locale. adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985. ratificatd prin Legea 19911,99j;
Art. 7 alin. (2) qi ar1. 1i 66 si urmdtoarele din Legea nr.28112009 privind Codul civil.
republicat6, cu modificErile uherioare rel'eriloare la contl'acte sau contraventii;
Art. 20 ;i 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
k) Art. 36 alin. (2) lit. b) qi d) din Legea administra{iei publice locale nr.21512001.
republicatd, cu modilicdrile si completdrile ulterioare;
Legea nr. 27312006 privind finanfele publice locale. cu modificirile si completdrile
ulterioare;
TinAnd searna de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 2412000 privind normele de
:ehniod legislativd pentru elaborarea actelor no native, republicatd, cu modificdrile si
:ompletirile ulterioare;
in temeiul ar1.45 alin. (1) qi cele ale art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea administratiei
:ublice locale nr.21512001, republicatd. cu modificdrile qi completdrile ulter:ioare:
Luand act de:
-Refleratul de aprobare prezenlat de cdtre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat cunr. 4212 din 19.05.2016, prin care sustine necesitatca Ei oporlunitatea proiectului,
:onslituind un apoft pentru dezvoltarea colectivitAlii;
-Rapor1ul compafiimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat ctnr. 4213 din 19.05.2016;
ConstatAnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor
publioe de interes local;
Consiliul Local al comunei Zinesti

i)

j)

l)

HOTARA$TE:

Art.l Se lproba implementarea proiectului " MODERNIZARE $I DOTARE CAMIN
.r
CULTURA.L iN COwIUna ZA\F\TI. JUDLIUL Nt AM.t". ( onsiliuj Local at comunei
Zdnesti constata qi susfine necesitatt'c si oporlunitatea conform Proiectului, acesta urmind a
depus penlru finanfare prin F.E.A.D.R.
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Art.2 Cheltr"rielile aferentc Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de
realrizare a investitiei, in cazul obtinerii linan{drii prin Programul National de Dezvoltare

Rurala-P.\.D.R.. porrir ir legii.

Art.3 Autoritdlile administratiei publice locale se obligd sd asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenan{a a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data
efectudrii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.4 Consiliul local al comunei Zdnesli. aprobd, pentru Proiect, caracteristicile tehnice
prezentata in anezi, care este pafte integranta din prezenta hotdrAre.

Art.5 Reprezentantul legal

a1 comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in clubla sa
:alitate gi de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. respectiv dl.
Filip Ioan.
Comuna Z6nesti umeazd a fi reprezentatd, in calitate de solicitant in cadrul mdsurii 7.6.
:rin reprezentantul legal dl. Filip Ioan. in vederea realizarii tuturor actiyitdtilor necesare
:labordrii, depunerii si implementdrii Proiectului.

Art.6 Comuna Zinesti se obligd sd asigure orice eventuald cofinan{are ce ii revine,
:ezultata din implementarea Proiectului. pe toata durata ;i conform obligaliilor prev[zute in
Contractul de finantare ce se va incheia intre AFIR si Comuna Zdneqti.
Art'7 Consiliul Local al comunei Zinesti constatd ci obiectivele investiliei propuse in
?roiect sunt prevdzute in strategia de dezvoltare locald curenti a comunei Zdneqti, judeful
\eamt. acaasta fiind aprobatd prin prezenta hotarare de consiliul local.
Art.8 Aducerea la indeplinire

a prezenlei hotdrAri se asigurd de cdtre

primarul oomunei

Z[neqti.

Art.9 Consiliul local al comunei Z[neEti

aproba prln prezenta

ci

proiectul nu va fi

renerator de venit.

Art.l0

Prezenta hotdrdre se comunicd

prin intermediul secrelarului comunei.

?n

:;r'menul prevdzut de lege, primarului comunei si prefectului judelului Neam! qi se aduce la
:unoqtinla public[ prin afiqarea la sediul primdriei. precum qi pe pagina de internet
.r'ww. comunazanesti.ro

Pregedinte de qedin!6
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