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H O T Ă R Â R E 
Nr.87 din 17.12.2019 

Privind aprobarea realizării investiţiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

“Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ” 

 

 Consiliul Local al comunei Tămăşeni, judeţul Neamţ întrunit în ședință ordinară; 

  Având în vedere prevederile: 

          - prevederile art. 44 alin.(1), din Legea nr 273/2006 - privind finanţele publice locale. 

          - prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al 

documentaţiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice. 

 Luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.8169 din  09.12.2019   a primarului Comunei Tămăşeni, in calitatea 

sa de iniţiator;  

b) Raportul de specialitate  nr.8170  din 09.12.2019   al compartimentului de specialitate cu 

atribuţii în domeniu;  

c) avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului Local  

      În baza prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b) şi d), alin. 4, lit. d) și alin. (7), lit. m), ale art. 139, 

ale art. 140, alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

Adoptă prezenta, 

HOTĂRÂRE : 

 

 

Art.1. Se aprobă realizarea investiţiei  „Modernizare străzi prin asfaltare în comuna Tămăşeni, 

judeţul Neamţ”, precum si necesitatea şi oportunitatea investiţiei. 

Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investiţiei „Modernizare străzi prin asfaltare în 

comuna Tămăşeni, judeţul Neamţ”, conform Anexei nr.1, care face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se confirmă că numărul de locuitori al comunei Tămăşeni este de   6.493 locuitori. 

Art.4 Se confirmă că lucrările sunt prevăzute în bugetul local pe perioada de realizare a investiţiei. 

Art.5 Cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei se vor asigura de către Consiliul Local 

din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va 

fi dată în exploatare. 

Art.6 Investiţia prevăzută la art. 1 face parte din Strategia de Dezvoltare locală a comunei Tămăşeni 

pentru perioada 2014-2020. 

Art.7  Se confirmă că lucrările se execută pe bunuri ce fac parte din inventarul domeniului public al 

comunei. 

Art.8 Se numeşte reprezentantul legal al proiectului Primarul comunei Tămăşeni, Lucaci Ştefan. 

Art.9 Se confirmă că valorile neeligibile ale investiţiei vor fi suportate din bugetul local al comunei. 

Art.10  Primarul comunei şi compartimentul financiar - contabil vor lua măsurile necesare şi vor 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 11 Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre primarului si Instituţiei Prefectului 

Judeţului Neamţ, in vederea exercitării controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in 

condiţiile legii. 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

      Consilier local,                                              Contrasemnează  pentru legalitate                                                                                                           

DUMEA EMILIAN                                                                       Secretarul general, 

                          Jr.CĂLIMAN ALINA-CRISTINA 
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