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HOTARARE

privind implementarea proiectului
drumuri
de interes local din comuna Borlegti, jude',;lul Neom!"
,,Modernizare
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

-

Ghidului Solicitantului, SubmdsuraT.2,,lnvestitiiin crearea gi modernizarea infrastructurii de bazi la scard
micS" din sesiunea de proiecte derulatd de AFIR;
art. 120 gi art. 121 alin. (1) li (2) din Constitutia Rom6niei, republicatS;
art. 8 5i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificatd prin Legea nr. 199 /L997 ;
art. 7 alin. (2) gi art. 1166 gi urmitoarele din Legea nr.287/2009 privind rSodul civil, republicatS, cu
modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
art. 20 gi 2L din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
art.36 alin. (2) lit. b) li d) din Legea administra{iei publice locale nr.2L5/2001, republicati, cu modificdrile
gi completirile ulterioare;
Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificirile gi completirile ulterioare;
prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeand a Autonomiei Locale, adoptatd la Strasbourg la
L5.10.1985 9i ratificatd prin Legea nr.l99/L997;

in temeiul arL45 alin. (1) gi celor ale art. l-1-5 alin. (1) lit. b) din Legea administra{iei publice locale nr.2L5/2OOL
a administratiei publice locale, modificatd qi republicatd,
lu6nd act de:

a) Expunerea de motive prezentat5 de citre primarul comunei Borlesti, in calitatea sa de initiator,
prin care se sustine necesitatea gi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitStii;

b)

raportul Compartimentului Proiecte-Programe, Dezvoltare LocalS din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, prin care se motiveazS, in drept gi in fapt, necesitatea gi oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdtii;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Borlegti;
constatAnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor publice de interes local, a
cdror documentatie tehnico-economici a fost aprobati prin HotSr6rea Consiliului Local nr.2 din 29.0I.2017,
privind ,,Modernizare drumuri de interes locol din comuna Borlegti, judelul Neo'm|",

Consiliul Local al comunei Borlesti adoptd prezenta hotd16re.

norAnAgrr:
instrumentarea de citre comuna Borlegti a proiectului
interes
locol
din
comuno
Borlegti, judelut Neamt!" denumit tn continuare
drumuri
de
,,Modernizare

Art. 1. Se aprobd implementarea gi

Proiectul ca prioritate investitionalS;
Art. 2. Se aprobi urrn5toarele:
necesitatea, oportunitatea 5i potentialul economic al investitiei ,,Modernizare drumuri de interes
Iocal din com.tno Borlegti, judelul Neom!";
lucrdrile sunt prevdzute in bugetul local pentru perioada de realizare a investi{iei in cazul obtinerii

-

finan{5rii;
- caracteristici terhnice ale investiliei propuse (lungimi, arii, volume, capacitSli etc.) se regisesc in
anex5, care estre parte integrantd din prezenta hotdr6re;
- un agent econ,omic deservit direct de investilie se regdsegte in anex5, care este parte integrantd
din prezenta hotirdre;
- angajamentul <le a suporta cheltuielile de mentenantd a investitiei pe o perioadd de minimum 5
ani de la data erfectudrii ultimei pl51i;
- nominalizarea gi delegarea reprezentantului legal al comunei Borlegti pentru relalia cu AFIR in
derularea proierctului in persoana domnului Primar - Puica Vasile.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acestei,a, in dubla sa calitate gi de
ordonator principal de credite, respectiv domnul Puica Vasil+ primar al comunei Borlegti;
Art. 4. Cheltuielile iaferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de realizare a
investitiei, in cazul oblinerii I'inan{5rii prin Programul National de Dezvoltare RuralS - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului pre'rdzut la articolul L, precum
qi cheltuielile de intretinere 1;i exploatare pentru proiectul realizat, se suportd din veniturile proprii ale bugetului
local qi/sau imprumuturi.
Art.6 La data adoptiirii prezentei hotd16ri se abrogd HCL nr. 90/27.0L.20L7.
Art.7. Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd de cdtre primerul comunei Borlegti.
Art. 8. Prezenta hotiir6re se comunica, prin intermediul secretarului comunei, ?n termenul previzut de
lege, primarului Puica Vasile gi prefectului judetului Neam! gi se aduce la cunogtin{i publicd prin afigarea la
sediul primdriei, precum gi pe pagina de internet http://www.borlesti.rol

Nr.2
Din27.OL.2OL7

nte de gedinti:
VASILE

Contrasemneazd,
Secretar,

Adoptati in gedinta clin data de
consilieri in functie 9i 15 prrezenti.

27.OL.2OL7,

cu un numir de 15 voturi din numirul total de 15

