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PROIECT DE  HOTĂRÂRE

privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Dolje ti, jude ul Neam ,ș ț ț
în rela ia cu Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale- AFIRț ț ț ț

Consiliul  local  al  comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,  întrunit  în  edin ăș ț ț ș ț
ordinară în luna decembrie 2020;

Având în vedere prevederile:
a) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
b) art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg laș

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art.  7  alin.  (2)  i  art.  1166  ș i  următoarele din Legea nr.  287/2009 privindș

Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la  contracte  sau
conven iiț ;

d) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
e) art. 129 alin. (2) lit. b) i d) din O.G.57/2019 privind Codul administrativ, cuș

modificările i completările ulterioare; ș
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iț ș

completările ulterioare;
Analizând  referatul de aprobare nr.  10351 din data de 02.12.2020, înaintat  de

către  primarul  comunei  Dolje ti,  şi  ș raportul  de  specialitate nr.  10352  din  data  de
02.12.2020 al compartimentului de specialitate;

În temeiul  prevederilor  art.  196,  alin.  1,  litera ’’a’’  din Ordonan a de urgen ăț ț
nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;
     
                                                     HOTĂRĂ TEȘ      

Art.1.  Se  aprobă  desemnarea  noului  reprezentant  legal  al  comunei  Dolje ti,ș
jude ul  Neam ,  în  rela ia  cu  Agen ia  pentru  Finan area  Investi iilor  Rurale  –  AFIR,ț ț ț ț ț ț
domnul primar LUNGU ALBERT.

Art.2.  Consiliul  local  al  comunei Dolje ti  îl  mandatează pe primarul  comuneiș
Dolje ti, jude ul Neam , să încheie i să semneze toate actele i documentele necesareș ț ț ș ș
monitorizării  proiectelor  din fonduri  europene,  accesate  i  implementate  de Comunaș
Dolje ti,  jude ul  Neam ,  astfel  :  ș ț ț „Renovarea,  modernizarea  i  dotarea  căminuluiș
cultural  din satul  Dolje ti,  comuna Dolje ti,  jude ul  Neamș ș ț ț”, „Înfiin are  i  dotareț ș
grădini ă în sat Dolje ti, comuna Dolje ti jude ul Neam ”, „Realizare alei pietonale înț ș ș ț ț
localitatea Buruiene ti, comuna Dolje ti, jude ul Neam ’’.ș ș ț ț

Art. 3.  Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
Comunei Dolje ti, jude ul Neam .ș ț ț

Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei,  în  termenul  prevăzut  de lege,  primarului  comunei  i  Institu iei  Prefectuluiș ț
jude ului  Neam  i  se  aduce  la  cuno tin ă  publică  prin  afi area  la  sediul  primăriei,ț ț ș ș ț ș
precum i pe pagina de internet ș https://primariadoljesti.ro/.

INI IATOR,Ț
LUNGU ALBERT

https://primariadoljesti.ro/
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Nr. 10351 din 02.12.2020

Referat de aprobare la proiectul de hotărâre
privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Dolje ti, jude ul Neam , ș ț ț
în rela ia cu Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale- AFIRț ț ț ț

Având în vedere prevederile:
g) art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
h) art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg laș

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
i) art.  7  alin.  (2)  i  art.  1166  ș i  următoarele din Legea nr.  287/2009 privindș

Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la  contracte  sau
conven iiț ;

j) art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
k) art. 129 alin. (2) lit. b) i d) din O.G.57/2019 privind codul administrative, cuș

modificările i completările ulterioare; ș
l) Legea  nr.  273/2006  privind  finan ele  publice  locale,  cu  modificările  iț ș

completările ulterioare;
Luând act de faptul că proiectele

1.„Renovarea, modernizarea i dotarea căminului cultural din satul Dolje ti,ș ș
comuna  Dolje ti,  jude ul  Neamș ț ț”,   număr  contract  de  finan areț
C0760CN00031512900241/29.12.1016,  valoare  contract  de  finan are  1.451.434,92ț
lei, , proces verbal de recep ie la terminarea lucrărilor nr. 9670/04.10.2019; ț

2. „Înfiin are  i  dotare  grădini ă  în  sat  Dolje ti,  comuna  Dolje ti  jude ulț ș ț ș ș ț
Neam ”,ț  număr  contract  de  finan are   ț C  0720EN00021512900262/13.02.2017,
valoare  contract  de  finan are  1.671.159,94  lei,  proces  verbal  de  recep ie  laț ț
terminarea lucrărilor nr. 9669/27.09.2019;

3.„Realizare alei pietonale în localitatea Buruiene ti, comuna Dolje ti, jude ulș ș ț
Neam ’’ț ,  număr  contract  de  finan are   C1920072R217612901918/10.07.2018,ț
proces verbal de recep ie la terminarea lucrărilor nr.4774/17.06.2020;ț

Se află în perioada de  monitorizare i va fi necesar să semnez acte i documente ș ș
în vederea  monitorizării proiectelor din fonduri europene, accesate i implementate de ș
Comuna Dolje ti, jude ul Neamș ț ț;

Având în vedere că aceste elemente vizează interesul public a căror reglementare
nu poate fi amânată, propun spre  dezbatere i aprobare   Consiliului Local al comuneiș
Dolje ti, proiectul de hotarare în forma prezentată.  ș

PRIMAR,
Lungu Albert
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Nr.10352 din 02.12.2020

Raport   de  specialitate
privind desemnarea noului reprezentant legal al comunei Dolje ti, jude ul Neam , în rela ia cuș ț ț ț

Agen ia pentru Finan area Investi iilor Rurale- AFIRț ț ț

Având în vedere prevederile:
a)art. 120 i art. 121 alin. (1) i (2) din Constitu ia României, republicată;ș ș ț
b)art. 8 i 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,ș
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) i art. 1166 ș i următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cuș
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven iiț ;
d)art. 20 i 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;ș
e)art.  129  alin.  (2)  lit.  b)  i  d)  din  O.G.57/2019  privind  codul  administrative,  cu  modificările  iș ș
completările ulterioare; 
f)Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare;ț ș

Luând act de:
Referatul  de aprobare înaintat  de către  primarul  comunei  Dolje ti,  nr.  10351 din data  deș

02.12.2020
1.Proiectul   „Renovarea,  modernizarea  i  dotarea  căminului  cultural  din  satul  Dolje ti,ș ș

comuna  Dolje ti,  jude ul  Neamș ț ț”,  număr  contract  de  finan areț
C0760CN00031512900241/29.12.1016,  valoare  contract  de  finan are  1.451.434,92  lei,  ,  procesț
verbal de recep ie la terminarea lucrărilor nr. 9670/04.10.2019;ț

2.Proiectul „Înfiin are i dotare grădini ă în sat Dolje ti,  comuna Dolje ti  jude ul Neam ”ț ș ț ș ș ț ț
număr  contract  de  finan are   ț C  0720EN00021512900262/13.02.2017,  valoare  contract  de
finan are 1.671.159,94 lei, proces verbal de recep ie la terminarea lucrărilor nr. 9669/27.09.2019;ț ț

3.Proiectul  „Realizare  alei  pietonale  în  localitatea  Buruiene ti,  comuna  Dolje ti,  jude ulș ș ț
Neam ’’,  ț număr contract de finan are  C1920072R217612901918/10.07.2018, proces verbal deț
recep ie la terminarea lucrărilor nr.4774/17.06.2020;ț

’’ Articolul 9 - Amendament la Contract

9(7) Beneficiarul se obligă a notifica Autoritatea Contractantă cu privire la:
 modificarea adresei sediului profesional/sediului social, după caz, sau a punctelor de lucru

afectate derulării prezentului contract;
 modificarea contului bancar sau al băncii prin care se derulează proiectul ce face obiectul

prezentului contract;
  înlocuirea responsabilului legal de proiect.
Notificarea va fi înso ită de documente justificative corespunzătoare, eliberate de autorită ileț ț

competente. În cazul schimbării structurii ac ionariatului, fără a se modifica datele de identificare aț
beneficiarului.
Beneficiarul  se  obligă  a  notifica  această  inten ie  Autorită ii  Contractante,  în  scris  i  prealabilț ț ș
operării oricăror modificări în acest sens, iar notificarea va fi înso ită de documente justificativeț
corespunzătoare.
Autoritatea Contractantă poate aproba modificarea solicitată  de beneficiar,  caz  în care nota de
aprobare devine parte integrantă a contractului.’’

Se   propune  spre  dezbatere  si  aprobare   Proiectul  de  hotarare privind  desemnarea  noului
reprezentant  legal  al  comunei  Dolje ti,  jude ul  Neam ,  în  rela ia  cu  Agen ia  pentru  Finan areaș ț ț ț ț ț
Investi iilor Rurale- AFIR.ț

Inspector,
BĂLĂUCĂ GINA
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