RCIMANIA
JUDETULC;ARAS - SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

HOTARARE
proiectului
Privind implementarea
"Modernizare strazipe razt cornunei Obreja,
judetul Caras-Se:verin"
Consiliul Local al comunei Obreja intrunit in sedinta extraordinara din data de25.05.2016
La propunerea primarului comunei Obreja, clomnul Peia Ion de adoptare a unui act de
autoritate prin care Consiliul local isi manifesta acordul cu privier la apr:obarea implementarii
proiectului cu titlr-rl "Modernizare strazi pe rctza comunes Obreja, judetuLl Caras-Severin"

Avand in vedere prevederile:
- art.120 si art.l2l alin. 1 si 2 din CorLstitutia Romaniei, republic,ata;
- art.8 si 9 Cin Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1 985, ratificata prin Legea m. 199 1 1997 .
- art. 7 alin.2 si art. I 166si urmatoarele din Legea nr.28712009 prrivind Codul Civil,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare referitoare la contracte sau
conventii,
- art. 20 si 2l.I din Legea cadru a descerLtraliz.arn nr. 19512006,
- art.36 alin. 2lit.b si d din Legea adnrinistratiei publice locale cru modificarile si
completarile ulterioare
Tinand cont rle prevederile at. 43 alin. 4 din L,egea m.24/2000 privind normele de tehnica
legisiativa pentru elaborarea actelor nomtative, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare,
Analizand raportul compartimantului de resorl. din vadrul aparatuluiL de specialitate al
primarului comunes Obreja prin care se rnotiveaza necesitatea si oportunitatea proiectului
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii,
Luand act de avizrlfavoprabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local
In conformitate cu prevederile OUG nr. '.\412006 privind atribuirea oontractelor de
achizitre publica, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 45 alin. 1 si ale art. 1 15 alin. l, lit. b din Legea nr.'.21512001 privind
administratia publica locala, republicata ,cu modificarile si completalrile ulterioare
HOTARASTII

Art.l.

:

Se exprima acordul Consiliului local al comunei Obreja privind implementarea
proiectului "Modernizare strazipe raza comunei Obreja, judetul Caras-Severin".
Art.2 cheltuielile aferente proiectului se pravad in bugetul local pentru perioada de realizate a
investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala
P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3 Autoritatea administratiei publice locale.sg obli$a

sa asigure veniturile

"ttt:11'
minimum 5 ani de la
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitie{ ne o.perioada de de
data efectuarii ultirnei plati in cadrul proiectului'
Art. 4 Numarulu locuitorilor si operatorilor eoonfmici deserviti de Proiect, dupa caz, precum
tace pane
si caracteristicile tehnice si economice ale Prc,ieciului $unt cuprinse in Anexa, care
integrante din prezenta hotarare.
Art. 5 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hota{ari se insarcineazaprinrarul comunei obreja,
domnul Peia Ion.
Art. 6 Prezentahotdrire intrd in vigoare qi se
arL.49, alin. (l) qi ale art. lI7,lit. (e) din Lege
local6, cu modificdrile qi completdrile ulterio:
Institufia Prefectului judelului Caraq-Severin;
Primarul comunei Obrej a;
specialitate ale Primariei
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Compartmentelor
si se 'va publica pe site-ul
Cetatenilor comulei Oireja prin afisare la serliul Primpriei obreja
instututiei.
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DATA:25.05.2016

