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HOTARIREA
, Nr.30 din 9 martie 2017

privind necesitatea gi oportunitatea proiectului "Reabilitare, extindere, modernizare
gi dotare clidire Primiria comuna Doljegti, judelul Neamf"

:

Consiliul Local al comunei Doljeqti, judeful Neam{ ;
Avdnd in vedere :

- raportul de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Doljeqti privind necesitatea qi oportunitatea investiliei o'Reabilitare, extindere,
modernizare gi dotare clidire Primlria comuna Doljegti, judeful Neam(";

- expunerea de motive a Primarului comunei Doljeqti nr.2932108.03.2017 privind
necesitatea qi oportunitatea instrumentdrii proiectului "Reabilitare, extindere,
modernizare gi dotare clidire Primiria comuna Doljeqti, jude(ul Neam{""

- prevederile Ordinului nr. 1851/09.05.2013 privind aprobarea Normelor
metodologice pe1tru punerea in aplicare a prevederilor OrdonanJei de urgen!6 a Guvernului
nr.2812013 pentrii aprobarea Programului nalional de dezvoltare local6;

- prevederile OUG 2812013 pentru aprobarea programului nalional de dezvoltare
local6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile Irgii m.27312006 - lege privind finanlele publice locale;
- prevederile Hotdr6rii de Guvern nr.28l09.01.2008 privind aprobarea conlinutului

cadru al documentafiei tehnico-economic aferente investifiilor publice, precum qi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii gi
lucrdri de intervenfii;

- prevederile Ordinului nr. 863102.07.2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de
aplicare a unor prevederi din HG 2812008 privind aprobarea confinutului cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investi{iilor publice, precum qi a structurii qi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrdri de
interventii";

- prevederile Ordinului 59710L.09.2008 privind stabilirea conlinutului cadru,
intocmirea qi avizarea documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investifii
noi qi/sau lucrdrilor de interven{ii la construcfii existente;

- prevederile art.36, alin. 2lit. "b" qi 4,'lit.,,d" din Legea administraliei publice locale
nr. 275 12007, republicatd;

In temeiul art.45 din Legea 21.512001 privind Administralia Publicd Locald,
republicatd, cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;



HOTARAqTE:

Art.l. Se aprobd necesitatea qi oportunitatea instrumentdrii qi realizdrii investi{iei
"Reabilitare, extindere, modernizare gi dotare clldire Primiria comuna Doljegti,
jude{ul Neam{"

Art.2. Lucrdrile vor fi prevdzute qi derulate prin bugetul local al comunei Doljeqti
pentru perioada de realizare a investiliei in caz:ul oblinerii finanldrii

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se insdrcineazd Primarul
comunei qi compartimentul contabilitate

Art. 3. Comuna DoljeEti iqi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de intrelinere
qi/sau reparare a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei
plafl

Art. 4. Investilia "Reabilitare, extindere, modernizure ;i dotare clddire Primdria
comuna Dolje;ti, judelul Neamt" face parte din strategia de dezvoltare locald aprobatd de
comuna Doljeqti .

Art. 5. Numdrul locuitorilor deservi{i de proiect este de 7220, adicd numdrul total de
locuitori ai comunei Doljeqti, conform rezultatului final al recensdmAntului populaliei sL
locuinlelor din anul 2011.

Art. 6. Se nominalizeazd qi se deleagd reprezentatul legal al solicitantului in
derularea proiectului "Reobilitare, ertindere, modernizore ;i dotare clddire Primdria
cornuna Dolje;ti, judelul Neam!" in persoana domnului $oican Iosif, Primarul comunei
Doljeqti

Art. 7. Cheltuielile aferente proiectului, in sumd de 1.467.565,00 lei inclusiv TVA se
prevdd in bugetul local pentru perioada de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finanfarii
prin Programul Nalional de Dezvoltare Locale - P.N.D.L., valoare totald in care sunt
incluse qi cheltuielile neeligibile, care potrivit legii se considerilcontribulie de cofinanfare.

Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevdzut la
articolul 1, precum gi cheltuielile de intre{inere qi exploatare pentru proiectul realizat, se

suportd din veniturile proprii ale bugetului local qi/sau imprumuturi.
Art. 6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se asigurd de cdtre primarul

comunei Doljeqti.
Art. 7. Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in

termenul previzut de lege, primarului $oican Iosif, Institu'iei Prefectului- judeful Neam! y-
se aduce la cunoqtinld publicd prin afigarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de
internet www.primariadolj esti.ro.
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NTE

Jt,
l. Consilieriprezenfi 12 din totalul'de
2. Prczenta hotirAre a fost aprobat[ cu

15 consilieri ce formeaz[ consiliul local.
12 voturi pentru.

Notd:


