JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL COMUNA BORLEŞTI
HOTĂRÂRE
Privind aprobarea realizării investiţiei şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „ Înființare Sistem de alimentare cu apă în
satele Ruseni și Borlești, comuna Borleşti, judeţul Neamţ”
Având în vedere referatul de specialitate întocmit de inspector
urbanism;
Văzând avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Borlești;
În conformitate cu prevederile:
- art.46 alin(3) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art.36 alin(4) lit.d
din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- HG nr.28/2008 privind aprobarea structurii devizului general și a
metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiții și lucrări de intervenții;
În temeiul art.45 alin(1) din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă realizarea investiţiei „ Înființare Sistem de
alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești, comuna Borleşti, judeţul
Neamţ”.
Art. 2 – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției
„ Înființare Sistem de alimentare cu apă în satele Ruseni și Borlești,
comuna Borleşti, judeţul Neamţ” conform Anexei 1, care face parte
integrantă din prezenta.
Art. 3 – Se confirmă că numărul de locuitori ai comunei Borlești este
de 9046 locuitori.
Art. 4 – Se confirmă că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe
perioada de realizare a investiției.
Art. 5 – Cheltuielile de mentenanță și gestionare a investiției se vor
asigura de către Consiliul Local din venituri proprii ale bugetului local pe o

perioadă de cel puțin 5 ani de la data la care investiția va fi dată în
exploatare.
Art.6 - Investiția prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de
Dezvoltare a comunei Borlești pentru perioada 2014-2020.
Art. 7 – Întreținerea și exploatarea rețelei de canalizare se va face în
conformitate cu reglementările în vigoare privind condițiile de exploatare a
drumurilor și a normelor de mediu.
Art. 8 – Se numește reprezentant legal de proiect Primarul comunei
Borlești.
Art. 9 – Primarul comunei și compartimentul financiar-contabil vor
lua măsurile necesare și vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.
Art.10 – Se confirmă că lucrările prevăzute fac parte din inventarul
domeniului public al comunei.
Art. 11 – Se confirmă că valorile neeligibile ale proiectelor vor fi
suportate din bugetul local al comunei.
Art. 12 – Secretarul comunei va transmite autorităţilor şi persoanelor
interesate prezenta hotărâre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ANDRONACHE GHEORGHE
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR STAICU CRISTINA
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