
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TARCAU

HOTARARE
privind aprobarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini gi a detaliilor de execulie

pentru obiectivul de investilie
,,Grddinila cu program normal, localitatea Taycdu, comune Tarcdu, jude[ul Neam["

Consiliul local al comunei Tarclu, jude{ul Neamf ;
Avdnd in vedere dispoziliile referitoare la investiliile publice locale cuprinse Ia art.41- 48 din

Legea w.27312006, privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. ff. 2812008, privind aprobarea confinutului-cadru al

documentaJiei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii;

Jindnd cont de dispoziliile Ordonanlei de urgen!6 a Guvernului nr. 2812013, pentru aprobarea
Programului na{ional de dezvoltare locald, modificatd qi completatd, gi ale normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia aprobate prin Ordinul nr. 1.85 ll20l3, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;

Ydzdnd documenta{iaintocmitd de cdtre S.C. COBZALAU CONISTRUCT S.R.L;
Analiz6nd expunerea de motive m.5.771122.07.2016 a viceprirnarului comunei Tarcdu prin

care se solicitd aprobarea proiectului tehnic pentru obiectivul de investilie ,,Grddinila cu program
normal, localitatea Tarbdu, comuna Tarcdu, judelul Neam!", oportunitatea de a solicita o finanfare prin
Programului nafional de dezvoltare locald, precum qi referatul cornpartimentului urbanism qi
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub
rc. 5.614/18.07.2016;

LuAnd act de rapoartele comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului local;
in temeiul art. 36 alin. ( I ), alin. (2) lit. ,,b", alin. (+; lit. ,,d", alin. (9) gi ale art. 45 alin. ( I ) din

Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd,

HOTARA$TE:

Art. I AprobI proiectul tehnico caietele de sarcini gi detaliile dle execu{ie pentru obiectivul
de investilte ,,Grddinila cu program normal, localitates Tarcdu, comuna Tarcdu,
j udelul Ne am! ", anexd la ptezenta hotdrAre.

Art.2 Secretarul comunei va comunica prezenta hotdrdre prirnarului comunei, Instituliei
Prefectului judelului Neam! in vederea exercitdrii controlului de legalitate, autoritalilor
qi persoanelor interesate, aducAnd-o la cunogtinld publicd prin afiqaj la sediul primdriei.

mneazd p entru I e galitate,

Nr. 45 din 29 iulie 2016

Numdr consilieri locali infuncyie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in qedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarcf,u
cu un numdr de 7 voturi pentru, 6 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de l3 consilieri prezenli
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