
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HOTARARE
privind aprobarea documenta{iei tehnico-economice

faza proiect tehnic pentru obiectivul de investi{ie
,,Reabilitare Si modernizare Cdmin cultural, sut Tarcdu,comuna Tarciiu, judelul Neumtr,'

Consiliul local al comunei Tarciu, jude{ul Neam{ ;
Avdnd in vedere dispoziliile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la art. 4I- 4g

din Legea nr' 27312006, privind finanlele publice locale, .u *odific[rile qi completarile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. nr. 90712016, privind ltapele de elaborare qi

confinutul-cadru al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de
investilii finanlate din fonduri publice, modificatd qi completatd prin H.G. nr. l9tl10[7;

Analizdnd expunerea de motive nr. 9.646121.1L2017 a viceprimarului comunei Tarcf,u prin
care se solicitd aprobarea documentaliei tehnico-economice - "faza proie,ct tehnic - p..rtru
obiectivul de investilie,,Reabilitare si modernizare Cdmin culturil, sat Tarcdu,comLtna Tarcdu.
iude\ul Neaml" 9i referatul compartimentului urbanism gi amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 9.5lgl22.Il.20Il

In condiliile in care pentru reahzarca obiectivului de investilie este incheiat un contract de
finanlare cu Agenlia pentru Finanlarea Investiliilor Rurare (A.F.I.R.);

In vederea indeplinirii obligaliilor asumate prin proiect de cdtre autoritdlile administraliei
publice locale, precum qi a celor prevdzute in contractul de finanlare incheiat cu A.F.LR. ;

Cu avizul favorabil al comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale consiliului
local:

in temeiul art. 36 alin. (1), arin. (2) lit. ,,b", alin. (4) lit. ,,d,,, alin. (9) gi ale ar1. 45 alin. (l),
(3) din Legea administraliei publice locale rr.2r512001, republicatd,

FrorAnAgrE:

Art. 1 Aprobd documentafia tehnico-economicd -faza proiect tehnic - pentru obiectivul
de investifre ,,Reabilitare Si modernizare Cdmin cultural, sat Tarcau, comuna
Tarcdu, comuna Tarcdu, judelul Neam!", anexr la prezenta hotiirire.

Art,2 Secretarul comunei va comunica prezerrta hotdrdre primarului comunei, Instituliei
Prefectului judelului Neam! in vederea exercitdrii controlului de legalitate,
autoritdlilor qi persoanelor interesate, aducdnd-o la cunoqtinld publicd prin afiqaj la
sediul primdriei.

Nr. TSdin 24 noiembrie2017

Numdr consilieri locali tnfuncyie 13
Hotdrdrea a fost adoptatd in gedinla ordinard a Consiliului local al comunei Tarc6u
cu un numdr de i3 voturi pentru, 0 ablineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 13 consilieri prezenti

inte de gedin!6,

5p-4V
C ontr as emn eaz d p entru legal it a te,

Glaorghe JUNCU


