ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURNU ROSU

HOTARAREA NR.29
privind implementarea proiectului
,,DOTARE GAMINE CULTURALE"

Consiliul local al comunei Turnu Rosujudetul Sibiu , intrunit in sedinta
extraordinara din data de 28 aprilie 2016,
Luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa
de initiator, inregistrat cu nr. 1561/27.04.2016 prin care se sustine necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
b) expunereade motive inregistrata cu nr. 1562/27.04.2016 aprimarului, prin
care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului.
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii.
Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Turnu ROS.U,
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 s.i 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 octombrie 1985. ratificata prin Legeanr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) s.i art. 1166 §i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare. referitoare la contracte sau
conventii:
d)art. 20 s,i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr.
215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
f) Legea nr. 273/2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36,alin.(2). lit.b) .art. 45 alin. (1) si celor ale art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001. republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTARASTE:
Art. 1. Aproba ca fiind necesar §i oportun proiectul: "DOTARE GAMINE
CULTURALE" la valoarea, obiectivele de investitii §i indicatorii regasibili in
Memoriu Justificativ, cererea de finanjare si bugetul de finanjare aferent, parte
irtegranta din proiectul menjionat.
Art. 2. Aproba participarea comunei Turnu Ros,u cu acest proiect la obtinerea
de finantare in cadrul PNDR , Masura 7 -,,Serv'icii de baza si reinnoirea satelor in
zonelc rurale" prin submasura 7.6 - "Investitii asociate cu protejarea

patrimoniului cultural", a caror realizare este oportuna si necesara pentru populatia
comunei Turnu Rosu in numar de 241 5 locuitori.
Art.3. Consiliul Local al Comunei Turnu Ro§u. Judetul SIBIU. atesta faptul
ca dotarea este prevazuta in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiilor si
face partc din strategia locala de dezvoltare a Comunei Turnu Rosu pentru perioada
2015-2020.
Art.4. Se angajeaza sa contribuie la asigurarea resurselor fmanciare necesare
implementarii optimc a proiectului J,i conditiile rambursarii/decontarii chclluiclilor
dm alocarile F.E.A.D.R., conform regulilor de decontare stabilite de autoritatea
finanjatoare.
Art.5. Se angajeaza sa finanfeze din bugetul local toate costurile neeligibile
ale proiectului pe durata de implemeiUare a activitatilor cc deriva din proiecl.
Art.6. Se angajeaza sa susfina toate costurile conexe proiectului care inlxrvin
in derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanjate din F.E.A.D.R. §i fara de care
proiectul nu poate fi implemcnta!".
Art.7.Se angajeaza sa asigure cheltuielile de mentenanta s.i gestionarea
investiUei pe o durata de eel putin 5 ani de la data la care investi|ia a fost data in
expioatare s.i sa asigure folosirea in conlbrmitate cu reglementarile legale in vigoare.
Art.8. Se angajeaza sa menjina proprietatea proiectului si natura activita{ii
pentru care s a acordat finance-' pe o perioada dc eel pu{in 60 luni (5 ;>ni) dupa data
finalizarii proiectului §i sa asigure sustenabilitatea in aceasta perioada.
Art.9. Se obliga sa respecte, pe durata pregatirii proiectului §i a implementarii
aee.Miiia, prevederiie legislate! comunitare §i nafionale Tn tlomeniul egalitapi de
§anse, dezvoltarii durabile. eficienjei energetice, achizifiilor publice, informarii ji
publicitaiii af> -rente P.N.D.R.-F.F.A.D.R.
Art. 10. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia
dl. Istrate Stelian, In dubla sa calitate si dc ordonator principal de credite, sau
adruinistratorul public al comunei.
Art. 11. Aducerea la indeplinire a prezcntei hotarari se asigura de catre
primarui convmei Turnu Rosu.
Arl.12. Prezenta hotararc sc comunica, prin intermediul secretarului comunei,
in termenul prevazut de lege, primarul ui comunei si prefectului judetului Sibiu si se
adiicc la cunostinta pubiica prin afi^area la .cdiul primariei, precum si pe pagina d .internet www primaria.turnurosu.ro.
Adoptata in 1'urnu Rosu la data de 28.04.2016

Presedinte sedinfe,
Coiisilier Mihaiu Totefl- Grigore
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Contrasemneaza,
sc-.-retar
Buta Rodica_
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