ROMANIA
JUDETU L NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE
HOTARARE
priviDd aprobarea Indicatorilor tehtrico-economici petrtru itrvestitia ,,Restaurar€a monumentului de patrimoniu
cultural ,, Hanul de la $erbe$ti, din sat $tefan cel Mare comuna gtefan cel Mare jude(ul Neam! prin

submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu finantarea investitiilor rurale,,

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude(ul Neam!;
AvAnd in vedere:
Expunerea de motive nr. 5495/16.12.2015, a primarului comunei, domnul Ouatu Sorin;
Hotararea Consiliului Local nr. 77/20.11.2015, privind implementarea proiectului: ,,Restaurarea
monumentului de patrimoniul cultural ,, Hanul de la $erbegti, din sat $tefan cel Mare comuna $tefan
cel Mare judelul Neaml, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu f,inantarea investitiilor rurale"
Prevederile art.45 alin.(2) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale cu modificirile
qi completerile ulterioare;

Prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea subMasurii 7.6: Investilii asocidte cu
protejarea patrimoniului cultural - din cadrul Mdsurii 07 ,,Semicii de Bazd Si Reinnoirea Satelor in
Zonele Rurale ", Programului National pentru Dezvoltare Rurala 2014 - 2020.
Tinand seama de prevederile Legii nr. 273 din 29 iunie 2006, privind finantele publice locale, cu
modifi cari le si completarile ulterioare:
In conformitatecu prevederile articolului 36 aliniatul (2) literele ,,b,, si ,,d,,, aliniatul (4) lit.,,a,,si
,,d" aliniatul(6) lit. ,,a" pct. 13, toate din Legea nr. 215/2001, repubticata, privind administratia
publica locala;
in temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind Administratia Publica Locala,
republicata, privind administratia publica locala,

HoTARA$rE

Art.l. Se aprob[ Indicatorii tehnico-economici pentru investitia "Restaurarea monumentului de
patrimoniu cultural ,, Hanul de la $erbegti, din sat $tefan cel Mare, comuna $tefan cel Mare, jude]ul
Neam!, prin submasura 7.6 PNDR -Agentia pentu finantarea investitiilor rurale ", anexa care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hotirdri gi o va
persoanelor gi instituliilor interesate.

Preqedinte de qedin(i,

Contrasemneazd,

Andone Vakr
Nicolae
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