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HOTARARE
privind aprobarea realizdrii investiliei "Extindere relea de alimentare cu apd qi canalizare in satele
Gherdeqtii Noi qi Tefcani, judelr.rl Neam1"
Consiliul local al Comunei GherdeEti, judelul Neamt,
AvAnd in vedere:
- referatul de aprobare nr. 395 8/21.05.2020, privind necesitatea adoptdrii proiectului
de hotdrAre;

- raportul de spelialitate nr. 3962/21.05.2020;
- H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare qi cor-rfinutul-cadru al documentaiiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;
Avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Gherdeqti;
- Prevederile art.46 alin.3din Legea nr 27312006 - privind finanlele publice locale.
in baza prevederilor art. 139 atin. (3), lit. a) si art.196, alin (l) lit. a) din OUG nr.5712019

privind Codul administrativ;
HOTARASTE

Art.

I

Aprobd realizarea investiliei "Extindere retea de alimentare cu apa si
Gherdeqtii Noi Ei Tefcani, judelul Neam1" care este necesard 9i oportund pentru

canalizare in satele
dezvoltarea comunitalii locale.
Art.2 Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai investifiei "Extindere relea de alimentare
cu apd gi canalizare in satele Gherdeqtii Noi gi Telcani, judelul Neam1".
6775
Art. 3 Se confirmd cE numdrul de locuitori ai comunei Gherdeqti este
locuitori.
Art. 4 Se confirmd cd lucr5rile de cofinantare sunt prevazute in bugetul local pe perioada de
realizare a investiliei.
Art. 5 Cheltuielile de mentenanld qi gestionare a investiliei se vor asigura de cltre Consiliul
local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioada de cel pulin 5 ani de la data la care

de

investilia va fi datd in exploatare.
Art. 6 Investilia prevazuta la art. I face parte din Strategia de Dezvoltare local[ a comunei
Gheraesti pentru perioada 2014-2020.
Art. 7 intrelinerea gi exploatare sistemelor de alimentare cu apa si canalizare se va face in
conformitate cu reglementdrile in vigoare privind condiliile de exploatare a drumurilor qi a
normelor de mediu.
Art. 8 Se nume$te reprezentant legal de proiect Primarul comunei Gheraesti.
Art. 9 Primarul comunei qi Biroul financiar - contabil vor lua mdsurile necesare 9i vor duce
la indeplinire prevederile prezentei hotirAri.
Art. 10 Se confirmd cd lucririle prevAzute fac parte din inventarul domeniului public al
comunei.

Art.

neeligibile ale proiectelor vor fi suportate din bugetul local al
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comunei.
INTA,

Nr. 46

Din 27 mal2020

t\#({

Adoptata in ledinla din 27mai

C
Sexetar general @
Marcela PALANcEANU')
Cortrurarn"ura

2020cuunnum5rde 15 voturi "pentru" din totalul de l5 consilieri in funclie

