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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIT]L LOCAL AL COMUNEI TRIFESTI

HOTARARE
privind aprobarea realizirii investi{iei "REABILITARE

$COALA PRIMARA COMUNA TRIFE$TI- CORP B, JUDETUL NEAMT"

Consiliul Iocal al Comunei 1'rifesti, judeJul Neamt,
Av6nd in vedere:

- Referatul inregistrat sub nr. 6529 din 04.11.2016. al primarului comunei TrifeEti,
jude!ul Neam!. privind necesilatea aprob[rii realizarii investiliei "REABILITARE
$COALA PRIMARA COMUNA TRIFE$TI - CORP B, JUDETUL NEAMf'';

- Prevederile H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea structurii devizului general si a
metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investilii si Iucrdri de
intervenIii;

- Prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr 27312006 - privind finanlele pubtice locale.
- Vlzdnd raportul de avtzare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local

Trifeqti, jude[ul Neaml;
In temeiul dispoziliilor art. 36 alin. (4) litera "d", ale art.45 alin. (l) qi ale art. 115

alin. (1) Iit. ,,b" din Legea 21512001 - legea administra[iei publice locale - republicata;

HOTARASTE

Art. I - AprobA realizarea invesriliei ,, REABILITARE $COALA PRIMARA
COMUNA TRIFE$TI- CORP B, JUDETUL NEAMT" care este necesard qi oportuna
pentru obtinerea Autorizafiei Sanitare de Func{ionare, prin realizarea lucrdrilor conform
adresei nr.7923 din 02.08.2016 a Direcfiei de SAnAhte Publicd,jude;ul Neam1,.

Art. 2- Se confirma ci lucrdrile de cofinanlare sunt prevAzute in bugetul local pe
peritrada de realizare a inrestlliei.

l!!Ll- Cheltuielile de mentenanta $i gestionare a investiliei se vor asigura de cf,rre
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadA de cel puJin 5 ani de la
data la care investilia va fi datd in exploatare.

Art. 4- Investilia previzuta la art. I face pafie din Strategia de Dezvoltare Locald a

comunei TRIFE$TI pentru perioada 2014-2020.

At1':!- Se nume$te reprezentant legal de proiect Primarul comunei TRIFE$TI.
{4!_.,[- Primarul comunei gi compartimentul financiar - contabil vor lua mdsurile

necesare gi vor duce la indeplinire prevederile prezentei hot[rdri.
{1!-f- Se conflrma cd lucrf,rile prevazute fac parte din inventarul domeniului public

al comunei.

Af!_E- S" confirmd cd valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul
local al comunei.

Valoarea totali a investilie este de 850.000 RON cu TVA conform devizului general
privind cheltuielile necesare realizdrii investiliei. prevAzute in Anexa nr. I la prezenta
hotirAre.

Art. 9 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrire autoritatilor gi persoanelor
interesate.
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