
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI $TEFAN CEL MARE

sorAnAnE
prvind implementarea proiectului de investi{ie

,,Modernizare sistem de iluminat public stradal in Comuna $tefan cel Mare, judeful Neam{r'

Consiliul local al comunei $tefan cel Mare, jude(ul Neam(,
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

' art. 120 $i art. 121 alin. ( I ) ;i (2) din constitufia Rom6niei, republicati;
!art. 8 qi 9 din Carta european6 a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie

1985, ratificatd prin Legeanr. 19911997;

'art.7 alin. (2) qi art. 1166 gi urmdtoarele din Legea rtr.28712009 privind Codul civil,
republicatS, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;

. art.20 qi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
' art. 129 alin. (2) lit. b) 9i d) din Codul adminsitrativ aprobat prin O.U.G . nr. 5712019;
'Legea nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificlrile Ei completdrile ulterioare;
'referatul de aprobare prezentat de cf,tre primarul comunei, d-nul Sorin Ouatu, nr. 3952 din

01.07 .2019, in calitatea sa de iniliator, prin care se susline necesitatea gi oportunitatea
pro iectului, consti tuind un aport pentru dezv oltar e a co lecti vitdlii ;

'raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu ff. 395212019. cAt qi avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local
$tefaq cel Mare,

In temeiul dispoziliilor art. 139, alin.(1) din O.U.G. nr. 5712019, privind Codul
administrativ,

HoTARA$rE

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului de investilie ,,Modernizare sistem de iluminat public
stradal in Comuna $tefan cel Mare, judelul Neamf", denumit in continuare proiectul.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prev6d in bugetul local pentru perioada de realizare a
investiliei, in cazul oblinerii finanldrii prin Programul NaJional de derroltare Rural5 - p.N.D.R.,
potrivit legii.
Art. 3. - Consiliul Local se obligd sd asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de

mentenanta a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectuirii ultimei plali in cadrul
Proiectului.
Art. 4. - Se aprobd principalii indicatori tehnico economici ai proiectului ,,Modemizare sistem de

iluminat public stradal in Comuna $tefan cel Mare, judelul Neam!", conform anexei, care este parte
integrantd din prezenta hotdr0re.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa calitate si

de ordonator principal de credite.
Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd de c6tre primarul comunei, d-nul

Ouatu Sorin.
Art. 7. - Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in termenul

prevlzut de lege, primarului comunei qi prefectului judelului Neam! qi se aduce la cunoqtinld publicd
prin afigarea la sediul primdriei, precum qi pe pagina de internet www primariastefancelmare.ro

-r"rrY Contrasemneazd.,
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