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FIOTARARE
nr. 57 din 10.O8.2017

prvind implernentarea proiectului,,cREgIEREA stcuRANTEt gt pREvENIREA

camweurAnt iu zoNA DE AiT\UNE A COMUNEI clROV, pRtN ACH|ZITIONAREA DE
ECHTPAMENTE SPECIFICE $t AMENAJAREA UNU| CENTRU OE SUPRAVEGHERE"

Avand in vedere temeiuflle jufldrce, respectrv prevederile;
g) art. 120 si art 121 alin ('1) si (2) drn Constituiia Romaniei, republicata;
h) art. I si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Sirasbourg la 15 octombrie

1985, ratificat5 prin Legea N 19911997;
i) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea ff.28712009 privind Codul civil, republicata,

cu modificerile ulterioare, referitoare la contradre sau conventii;
j) art 20 si 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
k) art.36 alin. (2) lit. b) Ei d) Cin Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatd, cu

modif cerile si complet6rile ulterioare,
l) Legea ff.27312000 privind finantele publice locale, cu modificerile si completarile ulterioare;

in iemeiul prevederilor art 45 alin (1) si celorale art. 115 alin. (1) iit. b) din Legea administraliei
publice locale N 21512001 , republicate, cu modificarile si completerile ulterioare,

luand act de:
d) referatul de aprobare prezentat de cetre primarul comunei Girov, in calitatea sa de iniliator,

inregistrat cu nr. 8.319 121.07.2017, prin care se sustine necesitatea gi oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

e) raportul compartimentului de resort din caCrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu nr I456 125.07.2017, prin care se motiveazS, in drept si in fapt, necesitatea qi oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitetii;

f) raportul comisiei de speciaiitate a Consiliului Lccal Girov,

Consiliul Local al comunei Girov adopta prezenta hoErare.

Art. 1. - Se aprobe rmplementarea proiectului .,CRESTEREA SIGURANTEI S, PREVENIREA
oRIMINALITAT iN ZONA DE ACTTUNE A COMUNET GIROV, PRIN ACHLZITIONAREA DE
ECI]IPAMENTE SPECIFICE 9I AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEGHERE,,, denumit in
continuare Proiectul -,,CRESTEREA STGURAruJE 9t PREVENIREA CR,MlNALlfATll iN ZONA DE
ACTIUNE A COMUNEI GIRCV, PRIN ACHIZITIONAREA DE ECHIPAMENTE SPECIFICE SI
AMENAJAREA UNUI CENTRU DE SUPRAVEG'.IERE'

ArL 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se preved in bugetul local pentru perioada de realizate a

investitiei, in cazul obtinerii finanterit prin Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D R., potnvit legii.

Art. 3- - Autoritetile administratiei publice locale se oblig5 sa asigure venturile necesare acoperirii
chettuietilor de rnentenanta a investitiei pe o perioadi de minimum 5 ani de la data efeduerii ultimei plati in
cadrul Proiectului.



Art.4. - Numarul locuitorilor si operatorii economici deserviti de Proiect, dupa caz, precum Qi

caracteristicile tehnice ale Proiectutui, sunt cuprinse in anexe, care este parte integranta din prezenta

hoterare,

Art.5 - Reprezentantul legal al comunei este, pokivit legii, primarul acesteia, in dubla sa calitate 9i
de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 5. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de cetre primarul comunei Girov,
judetul Neamt

Art. 7. - Prezenta hotarare se comunice, prin intermediul secretarului, in termenul prevezut de lege,
primarului gi prefectului judetului 9i se aduce la cunogtinte publica prin afisarea la sediul primariei, Precum si

pe site-ul www.qirov.ro

Contrasemneaza,
Secretar,

Dascalu Elen

Presedinte de sedinta,
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