JUDE UL NEAM
COMUNA COSTI A
CONSILIUL LOCAL

HOT RÂRE
NR. 16 DIN 10.05.2018
privind implementarea proiectului ”Dotarea Serviciului Voluntar pentru
Situa ii de Urgen

al Comunei Costi a , Jude ul Neam ”

Consiliul Local al comunei Costi a , jude ul Neam .
Având în vedere prevederile:
a)art.120 i art.121 alin.(1) i (2) din Constitu ia României , republicat .
b)art.8 i 9 din Carta European a autonomiei locale , adoptat la Strasbourg la 15
octombrie 1985 , ratificat prin legea nr. 199/1997.
c)art.7 alin.(2) i art.1166 i urm toarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil , republicat , cu modific rile ulterioare , referitoare la contracte sau conven ii;
d)art.20 i 21 din Legea cadru a descentraliz rii nr. 195/2006.
e)art.36 alin.(2) lit.b) i d) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001 ,
republicat , cu modific rile i complet rile ulterioare.
f)Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
Luând act de:
a)referatul de aprobare al primarului comunei Costi a , în calitatea sa de ini iator
înregistrat sub nr. 1739 din 08.05.2018.
b)raportul compartimentului de specialitate diin cadrul aparatului de specialiitate al
primarului comunei Costi a , înregistrat sub nr. 1738 din 08.05.2018.
În temeiul prevederile art.45 alin.(1) i celor ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea
nr. 215/2001 privind administra ia public local , republicat , cu modific rile i
complet rile ulterioare.
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Art.1 Se aprob implementarea proiectului ” Dotarea serviciului Voluntar pentru
Situa ii de Urgen al Comunei Costi a , Jude ul Neam ”.

Art.2 Se constat
proiectului:

i sus ine necesitatea ,oportunitatea i poten ialul economic al

2.1)necesitatea investi iei rezult din expunerea de motive a primarului comunei
Costi a , înregistrat cu nr. 1739 din 08.05.2018.
2.2)oportunitatea investi iei rezult din faptul c exist posibilitatea asigur rii
finan rii proiectului propus prin fonduri nerambursabile în momentul lans rii sesiunii de
depunere de proiecte.
2.3)poten ialul economic – nu este cazul.
Art.3 Cheltuielile aferente Proiectului se prev d în bugetul local pentru perioada de
realizare a investi iei ”Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen al Comunei
Costi a , Jude ul Neam ” , potrivit legii.
Art.4 Autorit ile administra iei publice locale se oblig s asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenan a investi iei pe o perioad de minim 5 ani de la
data efectu rii ultimei pl i în cadrul proiectului.
Art.5 Num rul locuitorilor i operatorilor economici deservi i de proiect este 3664 lei.
cazul.

Art.6 Ne angaj m s suport m cheltuielile neeligibile ale proiectului , dac este

Art.7 Prin acest proiect se va dota UAT Costi a cu un mijloc de transport care va
deservi exclusiv activit ile ce vor fi descrise în proiect.
Art.8 Reprezentantul legal al comunei pentru proiectul ”Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situa ii de Urgen al comunei Costi a , jude ul Neam ” este , potrivit legii , primarul
acesteia , domnul CIOCANEL AUREL , în dubla sa calitate de ordonator principal de
credite.
Art.9Aducerea la îndeplinire a prezentei hot râri se asigur de c tre primarul
comunei Costi a.
Art.10 Prezenta hot râre se comunic , prin intermediul secretarului comunei , în
termenul prev zut de lege , primarului comunei i prefectului jude ului Neam i se aduce
la cuno tin public prin afi are la sediul primariei , precum i pe pagina de internet
www.comunacostisa.ro

INI IATOR:
Aurel Cioc nel – Primar

Avizat pentru legalitate
Secretar,
Adrian Barcan

