ANEXA
Model-cadru

ROMANIA
Judetul SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
TURNU ROSU
Codul de Tnregistrare fiscal: 4603519

HOTARAREA Nr.62
privind implementarea proiectului
,,REABILITARE STRAZI IN COMUNA TURNU ROSU, JUD. SIBIU"5)
Consiliul local al comunei Turnu Rosu, Judetul Sibiu, intrunit in sedinta de indata din data de
20 septembrie2016,
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
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 octombrie
1985, ratificataprin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificSrile 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)_§i d) din Legea administrafiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finan(ele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica
legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
se mentioneazS urmatoarele avize, prevazute de lege:
Conform CERTIFICATULUL DE URBANISM cu nr 10 din data de 11.07.2016, prin care sunt
sol icitate urmatoarele:
AVIZE: P.d.v.Autoritatea competenta pentru protectia mediului; alimentare cu apa; canalizare;
alimentare cu energie electrica; gaze.naturale; telefonizare; salubritate; viza OCPI pe pl.de situatie;
Politia Rutiera.
STUD1I DE SPECIALITATE: verificare proiect de drumuri atestat; studiu geotehnic
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrate! publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile si completirile ulterioare,
luandactde:
. .
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de initiator,
inregistrat cu nr. 3625/09.09.2016, prin care se susjine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea cplectivitafii;
b) raportul compartiinentuluj de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu nr.3626/09.09.2016 , prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si
oportunitatea proiectului, necesitatea aprobarii documentatiei tehnico- economic! constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitatii;
c) raportul comisiei de specialjtate a Consiliului Local al comunei Turnu Rosu, constand in
necesitatea de a asigura resursele financiare si de a aproba documentatia tehnico-economica privind
proiectul ,,REABILITARE STRAZI IT\ COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU";

HOTARASTE:
Art.l. -Se aproba depunerea si implementarea proiectului ,,REABILITARE STRAZI IN
COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU", prin PNDR-FEADR MASURA 7 „ Servicii de baza
si reinnoirea satelor in zonele rurale", submasura 7.2 ,,Investitii in crearea si modernizarea
infrastructurii de baza la scara mica" denumit in continuare Proiectul.
Art.2. - Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului: ,,REABILITARE STRAZI IN
COMUNA TURNU ROSU, JUDETUL SIBIU".
Art.3. Se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului:
- devizul general- privind cheltuieliie necesare realizarii investitiei,cheltuieli eligibile si
neeligibile conform anexei I;
- devizul obiectului conform anexei 2.
Anexele Isi 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.
Art.4. - Cheltuieliie aferente Proiectului: REABILITARE STRAZI IN COMUNA TURNU
ROSU, JUDETUL SIBIU" sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a investijiei, Tn
cazul obtinerii fmanjarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., potrivit legii.
Art.5. - Se angajeaza sa suporte cheltuieliie de mentenanta a prezentei investitii pe o perioada
de m i n i m u m 5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.6. - Numarul locuitorilor, operatorii economici si obiectivele deservite de Proiect, dupa
caz, prccum si caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse in anexele 3,4 si 5 care fac parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.7. - Consiliul Local al Comunei Turnu Rosu, Judetul SIBIU, atesta faptul ca reabilitarea
strazilor face parte din strategia locala de dezvoltare a Comunei Turnu Rosu pentru perioada 2015 2020.
Art.8. - Se angajeaza sa finanjeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale proiectului
pe durata de implementare a activita{ilor ce deriva din proiect.
Art.9. - Se angajeaza sa sus$ina toate costurile conexe proiectului care intervin Tn derularea
acestuia, costuri care nu pot fi finanjate din F.E.A.D.R. si fara de care proiectui nu poate fi
implementat.
Art.10. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia d-nul Istrate Stelian, in dubla sa calitate s/i de ordonator principal de credite, sau administratorul public
al comunei.
Art.ll. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre d-nul Istrate Stelian in
calitate de reprezentant legal si primar al Comunei Turnu Rosu, Judetul Sibiu.
Art.12.- Cu data prezentei hotarari se abroga prevederile HCL nr.48/29.06.2016.
Art.13. - Prezenta holarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Turnu Rosu dna BUTA RODICA, in termenul prevazut de lege, primarului comunei Turnu Rosu si a prefectului
judefului Sibiu si se aduce la cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de
internet www.priinaria.turnurosu.ro .
Presedintele de sedinta,

:

Consilier Galea Maria-Cristina
(prenume^i h ' u m e l e ) . \

Contrasemneaza:
Secretar Buta Rodica
( p r e n u m e l e si n u m e l e )
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denumirea judefului.
categoria unitatii administrativ-teritoriale solicitante.
denumirea unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
codul de inregistrare fiscala a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.
denumirea proiectului asa cum apare ea in cererea de fmanjare.
adresa paginii de internet a unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

NOTA: Prezentul model-cadrti se adapteaza, in mod corespunzator, potrivit evenimentelor legislative,
precum si situatiei specifice fiecarei unitati administrativ-teritoriale solicitante.

