
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILruL LOCAL AL COMU},IEI TARCAU

HOTARATTE
privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice

ta;za documenta(ie pentru avizareu lucrdrilor de interven{ie pentru obiectivul de irnvest

,,Reabilitare si modernizare cdmin cultural, sat Tarcdu, comunu Turcdu, jude(ul

Consiliul local al comunei Tarcfluo jude{ul Neamf ;
Av6nd in vedere dispoziliile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la aft,41-

nr,27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile gi eompletdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. nr.2812008, privind aprobarea conlinutului-cadru al d

tehnico-economice al'erente investi{iilor publice, precum gi a structurii gi metodologiei de
devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de interven{ii;

Anafizlrnd expunerea de motive a viceprimarului comrmei TarcSu prin care se solicitd
documentafiei tehnico-economicE - faza documenta,tie pentru ayizarea lucrdr,ilor de interven!
obiectivul de irivestilie ,,Reabilitare si modernizare cdmin cultural, sat Tarcdu, comuna T,

Neaml" qi referatul compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul a

specialitate al primarului inregistrat 4.529 din 06.06.2016;
In condiJiile in care proiectul depus anterior nu a fost admis la finanfate, exis1.6nd

redepunerii acestuia in condilii in care documentalia tehnico-economicd fost reldcutd pentru a

deficienlele constatate la evaluarea cererii de finanlare iniliale;
In temeiul art.36 alin, (1), alin. (2) lit.,,b", alin. (4) lit.,,d", alin. (9) 9i ale art.45 alin.

Legea adrninistrafiei publice locale nr.21512001, republicatb,

HOTARA$TE:

Art. 1 .Aproh[ documenta{ia tehnico-economicl - f*a documentalib pentru
de intervenlie - pentru obiectivul de investifie ,,.Reabilitare $i modernizare.
sat Tarcdu, comana Tarcdu, judelul Neam(", ctnexalaprezenta hotbrdre.

Lrt.2 (1) Prin grija ordonatoruluiprincipal de credite s;e va identifica posibile surse de
vederea realizhrii investiliei prin atragerea unor fonduri externe nerambursabile,
alocate de la bugetul de stat, credite bancare, alte surse legal coristituite gi prin s

in completare de la bugetul local.
(2) Realizarea investiliei se va face cu respectarea prevederilor legale privind
executdrii lucrdrilor de construclii Si a achiziliilor publice.

Art.3 Hotdr6rea nr.78 din 9 decembrie 2015, privind aprobarea documentaliei tehni
faza cl.ocumentafie pentru evizarea lucrdrilor de intervenlie pentru obiectivul
,,Reahilitare Si modernizare cdmin cultural, sat Tarcdu, comune Tarcdu, judelul
revoca.

Art.4 Secretarul comunei
Prefectului judefului

va comunica prezenta hotir6re primarului cornunei,
Neam! in vederea exercitiirii controlului de legalitate, au

persoanelor i cAnd-o la cunogtinli publicl prin afiqaj la sediul prim

inte de qedin{6,

A voarnrcg

Nr. 28 din 6 iunie 2016

Numdr consilieri locqli in functie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedin{a extraordinard a Consiliului local al comunei Tarcdu
cu un nutndr de 9 voturi pentru, 0 ablineri qi 0 voturi ?rnpotrivd din totalul de 9 consilieri prezen{i
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