ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 29 din 23 aprilie 2019
privind aprobarea realizării investiţiei
„Construire şi împrejmuire punct sanitar în sat Negriteşti, comuna Podoleni, judeţul Neamț"

Având în vedere prevederile:
- art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- H.G. Nr. 907/2016 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
- art. 36 alin.(2) lit.„b”, „d”, alin.(4) lit.„d” şi alin. (6) lit.„a” pct. 1 din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Văzând referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei Podoleni, Raportul întocmit
de compartimentul de resort, precum şi Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Podoleni, judeţul Neamţ, adoptă
prezenta hotărâre.
ART.1.
Se aprobă realizarea investiţiei „CONSTRUIRE ŞI ÎMPREJMUIRE PUNCT
SANITAR ÎN SAT NEGRITEŞTI, COMUNA PODOLENI, JUDEŢUL NEAMŢ”.
ART.2.
Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „CONSTRUIRE ŞI
ÎMPREJMUIRE PUNCT SANITAR ÎN SAT NEGRITEŞTI, COMUNA PODOLENI,
JUDEŢUL NEAMŢ”, conform devizului general – anexă care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART.3.
Se confirmă că necesarul privind cheltuielile pentru lucrările de cofinanţare este
prevăzut în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei.
ART.4.
Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către
Consiliul local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani
de la data la care investiţia va fi dată în exploatare.

ART.5.
Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a
comunei Podoleni pentru perioada 2014-2020.
ART.6.
Se numeşte reprezentant legal de proiect Primarul comunei Podoleni.
ART.7.
Se confirmă că terenul pe care se propune realizarea investiţiei face parte din
inventarul domeniului privat al comunei.
ART.8.
Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul
local al comunei.
ART.9.
Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile
necesare şi vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
ART.10.
Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Vasile Simion

Contrasemnează:
SECRETAR,
Anca-Lenuţa Iovu

