ANEXA
Model-cadru

ROMANIA
Judetul SIBIU

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TURNU ROSU
Codu! de Tnregistrare fiscalS: 4603519

HOTARAREA

Nr.47

privind implementarea proiectului
,,DOTARE GAMINE CULTURALE, COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU"5)
Consiliul local al comunei Turnu Rosu , Judetul Sibiu.intrunit in sedinta de indata din data
de29 iunie2016,
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (I) si (2) din Constitutia Romaniei, repubiicata;
b) art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau convenjii;
d) art. 20 si 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 finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege conform CERTIFICATULUI DE
URBANISM cu nr. 16 din data de 10.06.2016, prin care sunt solicitate urmatoarele:
AVIZE: P.d.v. Autoritatea competenta pentru protectia mediului;
in temeiul prevederilor 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,
luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
Tnregistrat cu nr. 2336/29.06.2016, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu nr.2337/29.06.2016, prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
c) raportul comisiei de specialitate - comisia sociala - culturala a Consiliului Local al
comunei Turnu Rosu, constand in enumerarea si descrierea activitatilor culturale si sociale
desfasurate in ultimile 12 luni,
HOTARASTE:
Art.l. - Se aproba depunerea si implementarea proiectului ,,DOTARE GAMINE
CULTURALE, COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU", prin PNDR-FEADR MASURA
7 „ Servicii de baza si reinoirea satelor in zonele rurale", submasura 7.6 ,,lnvestitii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural,, denumit in continuare Proiectul.

Art.2. - Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului: ,,DOTARE C A M I N E
CULTURALE, COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU" .
Art.3. Se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului:
- devizul general, devizul general-cheltuieli eligibile si devizul general cheltuieli
neeligibile privind cheltuielile necesare realizarii investitiei conform anexelor 1-3;
- devizul obiectului totalizator-dotari cladire. devizul obiectului -cheltuieli eligibile si
devizul obiectului-cheltuieli neeligibile conform anexelor 4-6.
• Anexele 1-6 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. - Cheltuielile aferente Proiectului: ,,DOTARE CAMINE CULTURALE, COMUNA
TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU" sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R..
potrivit legii.
Art.5. - Se angajeaza sa suporte cheltuielile de mentenanta a prezentei investitii pe o
perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.6. - Numarul locuitorilor deserviti de proiect - numarul total de locuitori, conf Anexa 6
a g h i d u l u i solicitantului pentru masaura 7 — ,,Servicii de baza si reinnoirea satelor in zonele rurale"
submasura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural" este in numar de 2.415.
Art.7. - Caracteristicile tehnice ale proiectului (lungimi, arii, volume, capacitati,etc.) sunt:
Gamin Cultural Turnu Rosu -suprafata de 525,26-mp si Camin Cultural Sebesu de Jos 323,80 mp.
Art.8. - Consiliul Local al Comunei Turnu Rosu, Judetul SIBIU, atesta faptul ca investitiile
din proiect fac parte din strategia locala de dezvoltare a Comunei Turnu Rosu pentru perioada 2015
-2020.
Art.9. - Se angajeaza sa finanfeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale
proiectului pe durata de implementare a activita{ilor ce deriva din proiect.
Art.10. - Se angajeaza sa susjina toate costurile conexe proiectului care intervin in
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanjate din F.E.A.D.R. 5! fara de care proiectul nu poate fi
implementat.
Art.ll. - Se angajeaza ca proiectul nu va fi generator de profit.
Art.12. - Consiliul Local al Comunei Turnu Rosu, Judetul SIBIU, atesta faptul ca
urmatoarele activitati sociale si culturale au avut loc in ultimele 12 luni ,in caminele culturale
propuse spre dotare prin prezentul proiect, conform anexei 7 , care face parte din prezenta hotarare.
Art.13. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteiad-nul Istrate Stelian, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul
public al comunei.
Art.14. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigurS de catre primarul comunei
Turnu Rosu, Judetul Sibiu, d-nul Istrate Stelian.
Art.15. Cu data prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr.29/28.04.2016.
Art. 16. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Turnu Rosu
d-na BUTA RODICA. in termenul prevazut de lege, primarului comunei Turnu Rosu si a prefectului
judetului Sibiu si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina
de internet wwvv.primaria.turnurosu.ro .

Presedintele de sedinta,

Contrasemneaza:
Secretarul comunei
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