
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TRIFE$TI

HOTARARE
privind implementarea proiectului

"Modernizare drumuri de interes local in comuna Trife;li, judelul Neamf'

Consiliul local al Comunei Trife;ti, judelul Neaml;
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

- Chidului Solicitantului, Submdsura 7.2 ,,lnvestilii in crearea gi modernizarea infrastructurii de
bazd la scard mica" din sesiunea de proiecte derulatd de AFIR pentru anul 2016;

- afi. 120 qi art. 121 alin. (l) qi (2) din Constitufia Romdniei, republicatd;
- art. 8 $i 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la l5 octombrie

1985. ratificata prin Legea nr. 19911997

- arl. '7 alin. (2) qi an. ll66 9i urmdtoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul civil.
republicati. cu modific[rile ulterioare, referitoare la contracte sau conven!ii;

- art. Z0 qi 2l din Legea cadru a descentralizlril nr. 19512006;
- ar1. 36 alin. (2) lit. b) Si d) din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicat5, cu

modificirile qi completirile ulterioare;
- Legea nr.27312006 privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- prevederile art. 9, punctul I din Cartea Europeand a Autonomiei Locale, adoptati la

Strasbourg la 15.10. I985 qi ratificatd prin Legea nr. 19911997
LuAnd act de:

a) Expunerea de motive prezentatd de catre primarul comunei Trifeqti, in calitatea sa de
inifiator, inregistrata cu nr. 6083 din 18.10.2016, prin care se sustine necesitatea $i oponunitatea
proiectu lui, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitA!ii;

b) raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Trifegti,
judelul Neam!;

ConstatAnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliilor
publice de interes local, a ceror documentatie tehnico-econom ice a fost aprobat[ prin Hotir6rea
Consiliului Local nr.lfi dinSfutP,]016 privind proiectul "Modernizare drumuri de inleres local
in comuna Trife;ti, judegul Neaml".

In temeiul dispozifiilor art.45 alin. (l) 9i ale art. ll5 alin. (l) Iit. b) din Legea administraliei
publice locale nr.21512001 a administraliei publice locale, modificatd qi republicati,

Art. l. Se aprobd implementarea $i instrumentarea de cetre comuna Trife$ti a proiectului
"Modernizare drumuri de interes local in comuna TriIesti, judetul Neamfl', denumit in continuare
Proiectu I ca prioritate investilional6;

Art. 2. Se aprobd urmStoarele:
- necesitatea. oportunitatea qi potenfialul economic al investiliei "Modernizare drumuri

de interes local in comuna Trife;li, judelul Neom.t";
- lucrdrile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a investiliei in

cazul oblinerii fi nanlSrii;

- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanle a investiliei pe o perioadE de

minimum 5 ani de la data efectuerii ultimei pldti;
- numdrul de locuitori deservili de proiect se regase$te in anexd, care este parte integrata

din prezenta hotdrdre;



- caracteristicile tehnice ale investiliei propuse (lungimi. arii, volume. capacitAti etc.) se
regisesc in anexA. care este parte integrantd din prezenta hotdrdre;
numirul de agen[il economici deserviEi direct de investifie se reglsesc in anex6, care

este pafle integranta din prezenta hotirare;
- nominalizarea 9i delegarea reprezentan tu lu i legal al comunei TrifeEti pentru relalia cu

AFIR in derularea proiecturui in persoana domnului primar - LUpU Dan-Marian.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesreia, in dubla sa

calitate gi de ordonator principal de credite. respectiv domnut I-uiu Dan-Marian - primar al
comunei Trife;tit

Art. 4. Cheltuielile alerente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada de
realizare a investiliei, in cazul obEinerii finan{arii prin Programul National de bezvoltare Rurald -
P.N.D.R.. potrivit legii.

Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevazut la articolul
I. prccum 9i cheltuielile de intrefinere qi exploatare pentru proiectul realizat, se suportA din
veniturile proprii ale bugetului Iocal gi/sau imprumuturi.

Art' 6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asiguri de cdtre primarul comunei
Trife;ti.

Art. 7' Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevazut de lege. primarului L.uPL.j Dan-Marian gi prefectului jude(ului Neaml gi se aduce la
cunogtinli publica prin afiqarea la sediul primdriei. precum Ei pe pagina de internet
http://www. primariatrifesti. ro/.
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Prezenta hotirdre a fost adoptate cu /fvoturi
loca li in funclie.
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