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prvind implemsntarea proiectului ,,AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT
- TEREN DE SPORT IN SAT CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) 9i (2) din Constitulia Romaniei, republicatd;
b) art. 8 si g din Carta europeani a autonomiei locale, adoptate la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199t1997;
c) ari. 7 alin. (2) si art. 1166 9i urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul

civil, republicati, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizerii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,

republicati, cu modificirile si completdrile ulterioare;
0 Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificirite si

completerile ulterioare;
tinAnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind normele

de tehnici legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificerile si
completSrile ulterioare, se mentioneazi urmetoarele avize, previzute de lege:

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) qi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificirile si completarile
ulterioare,

luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul COMUNEI GIROV, in

calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 6.116 / 07.05.2019, prin care se sustine
necesitatea $i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivit5tii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 6.114 I 07.05.2019, prin care se motiveazi, in drept gi in fapt,
necesitatea $i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitS!ii;

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Girov,
constatAnd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea

investitiilor publice de interes local, a ciror documentatie tehnico-economiceinota de
fundamentare a fost aprobati prin HotirArea Consiliului Local nr. 46 / 2019 privind
,,AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE AGREMENT - TEREN DE SPORT IN SAT
CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"



Consiliul Local al Comunet Girov, COtutUNA GIROV adopti prezenta hotdrare.

Art. 1. - Se aprobe implementiarea proiectutui ,,AMENAJARE SPATIU PUBLIC DE
AGREMENT - TEREN DE SPORT IN SAT CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL
NEAMT" denumit in continuare Proiectul.

Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se preved in bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finan!6rii prin Programul Na{ional de Dezvoltare
Rurali - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritilile administratiei publice locale se obligi se asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioade de minimum 5
ani de la data efectudrii ultimei pl6!i in cadrul Proiectului.

Art.4. - Numdrul locuitorilor si operatorii economici deserviti de Proiect, dupa caz,
precum gi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexi, care este parte
integranG din prezenta hotir6re.

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

Art,6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asiguri de cake primarul
COMUNEI GIROV, JUDETUL NEAMT.

Art. 7. - Prezenta hotirire se comunice, prin intermediul secretarului COMUNEI
GIROV, in termenul previzut de lege, primarului COMUNEI GIROV 9i prefectului judelului
NEAMT si se aduce la cunogtinla publici prin afigarea la sediul primiriei, precum 9i pe
pagina de intemet www.girov. ro

Pregediniele de sedinti, Contrasemneazl:

Secretarul Comunei Girov.6

(pr
6 Dascilu Elya-Luminila

si numele)

Nr. total consilieri locali abser4i: 5
N!. voturi <<cortrs>>: -
AbliDeri: I

Nr. rotal co$ilieri in fl$ctie: 15

:,i-r. total corcilieri locali prezeoli: l0
Nr. votud <<pantru>>: 9
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Pregedinte de gedinti,

Consilier,

insuqit de Consiliul Local prin Hotirirea

nr. 47 din 08.05.2019

Primarul Comunei,

CIUBOTARU VASILE

ANEXA 1 la HCL nr. 47 / 08.05.2019

Contrasemneazi,

Secretar,

Dascilu Elena-Luminita

privind im plementarea proiectului

,,AMENAJARE SPATIU PUBLIG DE AGREMENT - TEREN DE SPORT IN SAT
CACIULESTI, COMUNA GIROV, JUDETUL NEAMT"

1. Numerul de locuitori deserviti de proiect: 4.645 locuitori, conform
Recensamantului populatiei din anul 2011 - Anexa 7 publicatd pe site-ul www.afir.info.

2. Caracteristici tehnice ale proiectului:

lndicatorii fizici propusi pentru Terenul de sport sunt:

Suprafata gazon sintetic 350.00 mp

Suprafata teren 462.00 mp

Pista de alergare cu groapa de nisip 25 m (Lungime) x

2 m (latime)

Zona de circulatie 25m (Lungime) x

1 m (latime)

lmprejmuire 53,6 ml

Tribuna l buc

Porti de foibal 2 buc

Fileu de tenis l buc

Panou Baschet 2 huc

Stalpi de lluminat cu Led 4 buc


