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ANEXA
Model-cadru

STEMA
UNITATII

ADMINISTRATIV-
TERITORIALE

HOTARAREA
n . . A8..... din .....e[./.... . Q.4.,.... .......... zotz

prvind implementarea proiectului ,,Modernizare infrastructura rutiera in comuna
Piatra Soimului, judetul NEAMT"

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) arl. 120 qi arl. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitulia Rom6niei, republicatd;
b) art. 8 gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptati Ia Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199i1997;
c) an.7 alin. (2) 9i art. 1166 gi urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul

civil, republicatd, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 9i 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) 9i d) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,

republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
f) Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare;

linAnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, se menlioneazi urmitoarele avize, prevdzute de lege:
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru probleme economico-sociale,

buget, finanfe, administrarea domeniului public si privat al comunei,
amenajarea teritoriului si urbanism, realizarea lucririlor publice, proteclia
mediului din cadrul Consiliului Local Piatra Soimului.

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) gi celor ale art. '1 15 alin. (1) Iit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

luAnd act de:
a) expunerea de motive prezentata de cdtre primar, in calitatea sa de inillator,

inregistrat cu nr. 2116 I 17.02.2017, prin care se susline necesitatea 9i oportunitatea
proiectulu i, constituind u n aport pentru dezvoltarea colectivitilii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, Tnregistrat cunr.2117 117.02.2017, prin care se motiveazd, in drept 9i in fapt,

necesitatea gi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitd!ii;

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Piatra Soimului,



constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investiliilor publice de interes local, a ceror documentatie tehnico-economigdlngtd de
fundamentaie a fost aprobatd prin HotdrA ra Consiliului Local nr. 0*..1.*1.,.01.,.i012
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul,,Modernizare
infrastructura rutiera in comuna Piatra Soimului, judetul NEAMT'.

Consiliul Local al Comunei Piatra Soimului adoptd prezenta hotdrAre.

Art. 1. - Se aprobi implementarea proiectului ,,Modernizare infrastructura rutiera in
comuna Piatra Soimului, judetul NEAMT', denumit in continuare Proiectul.

A.rt.2. - Se constatd gi susline necesitatea, oportunitatea gi potenlialul economic
ale Proiectulul.

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finanldrii prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald - P.N.D.R., potrivit legii.

Art 4. - Autoritalile administraliei publice locale se obligd sd asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioad5 de minimum 5
ani de Ia data efectudrii ultimei pldli in cadrul Proiectului.

Art. 5. - Numirul locuitorilor 9i operatorii economici deservili de Proiect, dupa caz,
precum 9i caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexd, care este parte
integrantd din prezenta hotdrAre.

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. - Aducerea la Tndeplinire a prezentei hotdrAri se asigurd de cdtre primarul
Comunei Piatra Soimului.

Art.7. - Prezenta hotdrAre se comunicS, prin intermediul secretarului Comunei, in
termenul prevdzut de lege, primarului Comunei Piaka Soimului gi prefectului judelului
Neamt 9i se aduce la cunostintd publici prin afigarea- Ia sediul primiriei, precum gi pe
pagina de internet http://www.primariapiatrasoimului.rol 6).

Contrasemneazd:

/.Y:.-tffi:.7..dSr ]'r" Secretarul comun^ei-Piatra Soimului 2)

Se inscrie denumirea judetului.
Se inscrie categoria unitali administ r itante.
Se inscrie denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
Se inscrie codul de inregistrare fiscald a unitelii/subdlviziunii administrativ-teritoriale.
Se inscrie denumirea proiectului aga cum apare ea in cererea de finanlare.
Se inscrie adresa paginii de internet a unitdtii/subdiviziunii administrativ{eritoriale.

\lgfA: Prezentul model-cadru se adapteaze, in mod corespunzetor, potrivit evenimentelor legislative, precum gi situaliei
specifice fiecerei unitAti administrativ-teritoriale solicitante.


