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ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA LOPADEA NOUA
CONSILruL LOCAL

HOTARAREANT.39/2017
privind implementarea proiectului ,,Reabilitarea si modemizareastraziipe vale

,,

Consiliul local al comunei LopaeaNoua" intrunit in sedinta ordinara in data de24.08.2017
Luand in discutie:
proiectul de hotarare initiat de primarul comunei
proiectul privind Reabilitarea si modemizarea strazii pe Vale
art. 120 si art.l2l ali4l si 2 din constitutia Romaniei, republicata
art.8 si 9 din Cartea europeana a autonomiei locale,adoptatala Strasburg la l5 octombrie
1985,ratificata prin Legea w. 19911997;
art.T alin.2 si art.ll66 si urmatoarele din Legea w.287/2009 privind codul
Civil,republicat4 cu modificarile ulterioare;
art.20 si2l din Legea cadru a descentralizariirr.lg5/2006;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile
ulterioare;
Raportul compartimentului de achizitii nr.2843/17.08.2017 prin care se motiveaza in
drept si in fapt ,necesitatea si oportunitatea proiectului.
Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local:1,2,3.
In temeiul art. 36 alin.2 lit.b si d din Legea nr.2l5/2}}l,republicat4cu modificarile si
completarile ulterioare.
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HOTARESTE
Art. 1. Se aproba implementarea proiectului ,, Reabilitarea si modemi zarea strazii pe Vale',

denumit in continuare Proiect.

Art.2. Cheltuielile aferente proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei,in cazul obtinerii finantarii prin Pogramul National de Dezvoltire Rurala pNDR,
potrivit legii.
Art.3. Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de metenanta a investitiei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii uttimei
plati in cadrul Proiectului.
Art'4. Numarul locuitorilor si operatorilor economici deserviti de Proiect,dupacazprecum si
caracteristicile tehnice ale Proiectului , sunt cuprinse in anexa , care este parte integranta din
prezenta hotarare.
Art.5. Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se-asigura de catre primarul comunei Lopadea
t

Noua.

Hotararea a fost adoptata cu un numar de
11 consilieri in functie si 1l consilieri prezenti
Prezenta hotarare se comunica:

1l voturi favorabil valabil expgimate din totalul

Primarului comunei Lopadea Noda
Institutiei Prefectului Judetului Alba
Serviciului contabilitate
LOPADEA NOUA, 24.08.2017
Presedinte de sedinta,

Contrasemneaz4
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