
IOMANIA
:UDETUL NEAMT
]ONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TAMASENI

HOTARARE
Nr.2 din 07.01.2015

privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie ,,ACHlZITIE UTILAJ IN COMTINA

TAMASENI, JUDETUL NEAMT" finantat prin FEADR - Masura 413.322 "Renovarea, dezvoltarea

satelor, inbundtdyirea serviciilot" de bazd pentru economia Si poltulalia rurolii Si 1:unar.ea in valc.rare a

nroStenirii rurale" ce Dtmeaza a se depune la Asociatia Grupul de Actiune Locala ,.Valea Siretului"

Consiliul Local al Comunei Tamaseni, judetul Neantt

Avand in vedere:

- Art. 125 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legea273129.06.2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

- Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii 413-322 "Renotarea, de oltarea satelor,
intbntdtdlirea sen'iciilor de bazd pentru econonrio Si populalio rurald Si punerea in yaloar"e o
moSlenirii rurale"

Luand in considerare expinerea de motive a primarului comunei si raportul
compartimentului de specialitate inregistrat sub nr.2 din 05.01.2015 ;

In temeiul dispozitiilor art. 36 alin. 2 lit. b( alin.4lit. d, e si f) si ale art.45 alin.2 din
Legea administratiei publice locale nr 21512001, republicata. cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 Se aproba instrumentarea proiectului de investitii ,.ACHIZITIE UTILAJ iN COMUNA
TAMASENI. JLIDETUL NEAMT", finantat din fonduri nerambursabile FEADR, Masura 413.322
"Renovorea, denoltorea satelor, tntbundtdlirea sen'iciilor de bazd pentt"u economia si populayia
rurold Si punereq tn valoare a moStenirii rurole", prin Asociatia Grupul de Actiune Locala..Valea
Siretului".

Art. 2 Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului de investitii ,,ACHIZITIE UTILAJ IN

COMLINA TAMASENI, JUDETUL NEAMT" finantat din fonduri nerambursabile FEADR, Masura

413,322 " Renovareo, dezvoltarea satelor, intbntdtd!irea serviciilor de bazd pentru econontio Si

populotia rurald Si punerea in valoare a moStenirii rurale", prin Asociatia Grupul de Actiune Locala

,.Valea Siretului".
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A.rt.3 Numarul de locuitori ai comunei Tamaseni, beneficiari ai investitiei este de 9358.

Art. 4 Se aproba angajamentul Consiliul Local al Comunei Tamaseni de a suporta cheltuielile de

mentenanta si gestionare a investitiei mentionata la art. 1, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la

care investitia va fi data in exploatare.

Art. 5 Orice cheltuieli neeligibile irnpuse de implementarea proiectului prevazut la art.1, precum si

cheltuielile de intretinere si exploatare pentru acesta, se suporta din veniturile proprii ale bugetului local

si/sau imprumuturi.

Art. 6 Se aproba numirea reprezentantului legal al proiectului in persoana d-Iui primar ANDRICI
IRONIM.

Art. 7 Primarul comunei si compartimentul financiar vor aduce la indeplinire prevederile prezentei

hotarari.

Art. 8 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului Judetului

Neamt, in vederea exercitarii controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in conditiile legii.

CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE.
SECRETAR

MESANU DOINA
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