ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CPNSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROSU

HOTARAREA Nr.28
prvind implementarea proiectului
,,MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA - AFTER-SCHOOL"

Consiliu! lornl al comunei Turnu Rosu , judctul r-'ibiu , intrunii in sedinta
extraordinara din data de 28 aprilie 2016,
Luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catrc primarul coraunci, in calitatea sa
de initiator, inregistrat cu nr. 1559 /27.04.2016, prin care se sustine necesitatea si
oportunitateaproiecdilui, constituind un nport pentru dezvoltarea colectivitatii;
b) expunerea de motive inregistrata cu nr.1560/27.04.2016 a primarului, prin
care so motiveaza, in drept si Jn fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitaui;
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Turnu Rosu.
Avand in vccl-rre temeiurile juridicc, respectiv prevcderile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombue 1985, ratificata prin Legeanr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) §i art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, rt|>ublicata, cu modilicarile ulterioare., refcritoare la contract sau
conventii;
d) art. 20 sj 21 din Legea cadru a desccntralizarii nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind fmantcle publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temciul prcvederilor art. 36 al'n. (2) lit. b), art. 45 alin. (1) si color a'c art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si complefarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l. - Se aproba implemenlarca proiectului ,,MODERNIZARE CLADIRE
EXISTENTA - AFTER - SCHOOL", denumit in continuare Proiectul.
Art.2. - Cheltuiclilc ;:fbrenle Proiectului be prevad in bugtiul local pent™
perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National
de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., peirivit legii.
Art.3. - Consiliul Local al Comunei Turnu Rosu. Judetul Sibiu. atcsta faptul
ca modernizarea cladirii este prevazuta in bugetul local pentru perioada de realizare a
investiliiloi. si face parte din slrategia locala de dezvoltare a C'omu'iei Turnu Rosu
pentru perioada 2015 - 2020.

Art.4. - Se angajeaza sa fmanjeze din bugetul local toate costurile neeligibile
ale proiectului pe durata de implementare a activita{ilor ce deriva din proiect.
Art.5. - Se angajcaza sa susjina toale costurile conexe proiectului care inten'in
in derularea acestuia, costuri care nu pot fi finan{ate din F.E.A.D.R. si fara de care
proiectul nu poate fi implementat.
Art.6. - Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure
veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de
minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.7. - Reprezcntaniul legal al conr.mei cste, potrivit Icgii. primarul accstci;
- ISTRATE STELIAN, In dubla sa calitatc si de ordonator principal do credite, sau
ndministratorul pubf'c al comunei.
Art.8. - Aducerea la indeplinire a prezentci hotarari se asigura de catre
primarul comunei Turnu Rosu.
Art.9. -Prezenta hotarare se comunicil, prin intermediul secretarului comunei.
in termenul prevazut de lege, primarului comunei si prefectului judetului Sibiu si se
aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primari 'i, precum si pe p;:^'jna de
internet www primaria.turnurosu.ro.

AdoptatainTurnu Rosu la data dc 28.01.2016
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