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Privind aprobarea realiziirii investitiei si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul -

,MODERII-IZARE DRUMT]RI LOCAIE iNCOMI]NA GIROV, JT]DETUL NEAMT

Consiliul local al Comunei GIROV. judetul Neamt,

Avtnd in vedere:

- expunerea de motive privind necesitatea adopt2irii proiectului de hotdr6re prezentala

de cdtre d-ul primar al comunei GIROV, t.1.760 120.02.2015;

- raportul de specialitate, nr. 1.759 I 20.02.2015;

- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare econimico-sociald,

buge! finan(e, administrarea domeniului public qi privat al comunei, agricultur4 gospodirie

comunal5, proteclia mediului gi turism;

- Prevederile art. 46 alin.3din Legeanr 2'13D006 - privind finantele publice locale.

- Prevederile HG nr.2812008 privind aprobarea structurii devizului

general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si

Iucrari de interventii.

in temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) litera "d" $i art.45 alin. (l) din Legea 215/2001 a

administratiei publice locale - republicat{

HOTARASTE

Art. I AprobI realizarea investiliei , MODERNIZARE DRUMIIRI LOCALE iN

COMUNA GIROV, JUDETUL I\EAMI"
Art. 2 Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei " MODERI\IZARE

DR{.]MT]RI LOCALE iX CON,TUXA GIROV, JUDETI,JL NEAMT" CONfOTM ANEXEi I, CArE

face parte integrantii din prezenta.

Art. 3 Se confirmi ci numdrul de locuitori al comunei GIROV este de 5.1 33 locuitori.

Art. 4 Se confirmi cd lucririle sunt previzute in bugetul local pe perioada de realizare a

investi$ei.

Art. 5 Cheltuielile de mentenanli gi gestionare a investiliei se vor asigura de catre Consiliul

Local din venituri proprii ale bugetului local pe o perioadi de cel pulin 5 ani de la data la care



t!
investitia va fi datii in exploatare.

Art. 6 Investilia prevdzuti la art. 1 face parte din Stategia de Dezvoltare locald a comunei

GIROV pentru perioada 2014-2020.

Art. 7 intretinerea gi exploatarea drumului se va face in conformitate cu reglementiirile in

vigoare privind condi{iile de exploatare a drumurilor qi a normelor de mediu.

Art. 8 Se numege reprezentant legal de proiect Primarul comunei Girov.

Art. 9 Primarul comunei gi compartimentul financiar - contabil vor lua misurile necesare 9i

vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotiir6ri.

Art. l0 Se confirmd cE lucririle prev5zute fac parte din inventarul domeniului public al

comunei.

Art. 1 1 Se confirm[ cd valorile neeligibile ale proiectelor vor fi suporiate din bugetul local al

comunei.

Art. 12 Primarul interimar al comunei Girov va duce la indeplinire prevederile prezentei

hotlrdri.

Art. 13 Secretarul delegat al comunei Girov comunicd prezenta hotir6re institutiilor $i

persoanelor interesate.

ContrasemneazE,

Secretar del{ta[

Dascilu Elena]Luminila
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