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HOTĂRÂRE
privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici pentru proiectul:
Lucrari de consolidare –restaurare si punere in valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți
în lupta de la Valea Albă”
finanţat prin GAL ŢINUTUL RĂZEŞILOR
SUB-MĂSURA 19.2 M6/6B – DEZVOLTAREA TERITORIULUI GAL PRIN
CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI NATURAL ŞI
CULTURAL
Consiliul Local al Comunei Războieni, întrunit în ședință publică, ordinară, din data de
05.04.2022

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:
- referatul de specialitate nr. 69/04.04.2022 a compartimentului de specialitate;
-

referatul de aprobare nr. 70/04.04.2022 a primarului comunei R\zboieni;

- avizul favorabil nr. 10/05.04.2022, înregistrat sub nr. 77/05.04.2022 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul
Lucrări de consolidare-restaurare si punere în valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în
lupta de la Valea Albă”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului National de
Dezvoltare RURALĂ, SUB-MĂSURA 19.2, Masura M6/6B - DEZVOLTAREA
TERITORIULUI
GAL
PRIN
CONSERVAREA
ȘI
VALORIFICAREA
PATRIMONIULUI NATURAL ȘI CULTURAL, lansată în cadrul GAL ȚINUTUL
RĂZEȘILOR.

ART 2. Se aprobă valoarea totală a proiectului Lucrări de consolidare-restaurare
si punere în valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la Valea Albă” în cuantum
de 641.110,11 lei, inclusiv TVA.
ART 3.
Se aprobă contribuția proprie în proiect în valoare de 273.778,07 lei,
reprezentand achitarea TVA-ului neeligibil si a cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
ART 4. Lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare
a investitiei.
ART 5. Pentru relatia cu AFIR în vederea derulării proiectului „Lucrări de
consolidare-restaurare si punere în valoare ,,Monumentul Eroilor căzuți în lupta de la
Valea Albă”, se va delega dl. Țarălungă Sebastian - Bogdan, reprezentantul legal al
Comunei Războieni.
ART 6. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului
în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART 7. După finalizarea implementării proiectului, obiectivul de patrimoniu
cultural va fi inclus în circuitul turistic.
ART 8. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al
comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului
Neamț, și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.
Pre[edinte de [edin]\,
Ion SAMOIL|

Secretar general al comunei,
Jur. Manuela BOR{

Nr. 15 din 5 aprilie 2022.

Hotărârea a fost adoptată cu 8 voturi pentru aprobarea hot\r=rii [i 3 ab]ineri.
Total consilieri locali prezenți: 11.
Total consilieri: 11.

