
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

HOTARARE
privind aprobarea realizirii proiectului de investitie

"Reabiliiare si modernizare Scoala Cirnnaziala Dr' Emanuiel Rigler

din localitatea Stefan cel Mare. comuna $tefan cel Mare, judeiul Neam!"

Consiliul Local al comunei $tefan cel Mare, jude{ul Neamf;

Avind in vedere:
. Expunerea de motive nr. 2484117.05.2018. a prin.rarului comunei Stefan cel Mare, domnul Ouatu

Sorin:
. prevederile art.45 si 46 din Legea w.27312006 privind linanlele publice locale cu modificirile 5i

completdrile ulterioare;
. Gtridul privind depunerea cererilor de finanlare din cadrul Programul

2020. Aia prioritarA 10 - imbundtalirea infrastructurii educalionale'

Investiliile in educa!ie, qi formare, inclusiv in formare prot'esionald' pent

ii i"rai"." pe tot parcursul vielii prin ducafie qi formare' Obiectiv

ipecitrc lO.t Creqterea gradului de timpurii 9i invdlamAntului

oiligu,o.ir. in special pentru copii cu sistemului:

. Ref:eratul de specialitate al Con.rpartimentului ea teritoriului' cAt si avizul

1'avorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local'

.in conforn.ritate cu prevederile arlicolului 36 aliniatul (2) literele..b" si,.d". aliniatul (4) lit. ..a" si

..d" aliniatul(6) lit. ,.a" pct. 13, toate din l-egea nr. 215/2001, republicata. privind administratia

publica locala:
in temeiul ar1. 45 alin (1) din Legea nr.21512001 privind Administratia Publica Locala.

republicata. privind administratia publica locala'

HOTARA$TE

Art.l Se aproba proiectul de investilie cu denumirea "Reabilitare si modernizare Scoala

Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea Stefan cel Mare. comuna Stefan cel Mare. -judetul

Nearnt" in vederea finanfarii acestuia in cadrul Programului Opera{ional Regional 2014-2020- Axa

prioritari 10, Obiectiv specific I01'
Art.Z Se aprobd valoarea totalI a proiectului "Reabilitare si modemizare Scoala Gimnaziala Dr.

Emanuiel Rigier din localitatea Stetan cel Mare. comuna Stefan cel Mare. iudetul Neamt"- in

cuantum de 4.506.728.244 lei (inclusiv TVA)'
Art,3. Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai inlestitiei "Reabilitare si ruodemizare Scoala

Gin,.raziala Di. Emanuiel Rigler din localitatea Stefan cel Mare, comuna Stefan cel Mare. judetul

Neamt". anexa care lace parte integrantl din prezenta hotdrare'

Art.4. Se confirrni cd investitia este in corelare cu Strategia de dezvoltare localS aprobatd.

perioada 20l 1-2020. corespunzatoare domeniului de inr,'estiliel



Art.5. Se aprobd contribulia proprie in proiect a Comunei Stefan cel Mare. judelul Neam1,

reprezenrand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cdt Ei contribulia de 2%o din
valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 90.134,57 lei, reprezentdnd cofinanlarea proiectului
Reabilitare si modemizare $coala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea $tefan cel Mare.
comuna Stefan cel Mare. judelul Neam!.

Art.6 Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot ap[rea pe durata implementdrii proiectului
"Reabilitare si modernizare Scoala Gimnaziala Dr. Emanuiel Rigler din localitatea Stefan cel Mare.
comuna Stefan cel Mare, judetul Neamt". pentru implementarea proiectului in condilii optime. se

vor asigura din din bugetul local al comunei $tefar.r cel Mare.
Art.7 Se vor asigura toate resursele tlnanciare necesare implementdrii proiectului in condiliile

rambursdrii/ decontirii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art.8 Se imputemiceqte d-nul Ouatu Sorin. avAnd funcfia de primar, sd semeneze toate actele

necesare qi contractul de finanlare in numele Comunei $tefan cel Mare. judelul Neamt.
Art.9 Secretarul comunei va face public prevederile prezentei hotirdri gi o va comunica

persoanelor gi instituliilor interesate.

Contrasemneaza:

Nr. 27 din 31.05.2018

PreEedinte de

Stoleru /I[icolae


