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HOT|R+RE
privind realizarea investitiei si aprobarea indicatorilor
tehnico – economici pentru obiectivul:
”MODERNIZARE REABILITARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL
SPIRU HARET, COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”
Consiliul Local al Comunei Războieni, întrunit în ședință ordinar\, din data de
05.04.2022, ora 09.00
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare.
Tinând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare.
Luând act de:
a) referatul de aprobare nr. 73/04.04.2022 a primarului comunei R\zboieni;
b) referatul de specialitate nr.72/04.04.2022 a bibliotecarului comunei;
c) avizul favorabil nr. 13/05.04.2022, înregistrat sub nr. 80/05.04.2022 al Comisiei
pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de
disciplină.
~n temeiul prevederile art. 139 și ale art. 196 alin. 1) lit. a) din OUG nr. 57/2019
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. - Se aprobă realizarea proiectului ”MODERNIZARE REABILITARE
SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL SPIRU HARET, COMUNA
RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Se aprobă indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiții
”MODERNIZARE REABILITARE SI DOTARE ASEZAMANT CULTURAL
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SPIRU HARET, COMUNA RAZBOIENI, JUDETUL NEAMT”conform anexei Deviz
General parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:
Indicatori economici
• Valoarea totală a investiției, inclusiv TVA
- 2.686.661,98 lei
din care C+M, inclusiv TVA
- 2.151.255,23 lei
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finantarii
Art. 4. – Comuna Războieni se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Războieni.
Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei Războieni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Războieni și
prefectului județului Neamț și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul
primăriei, precum și pe pagina de internet www.comunarazboieni.ro.

Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 14 din 5 aprilie 2022.
Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.
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