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Codul de inregistrare fiscali: 322783

HOTARANTN
nr.25 din 26.03.2018
prvind implementarea proiectului ,,Modernizare cu utilaje si echipamente
specifice a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urqenta, in comuna Girnic,
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art.. 121 alin (1)gi (2) din Constitutia Romdniei, republicatS;
b) art. B si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr.19911997,
c) art T alin (2) qi ar1. 1166 si urmatoarele din Legea nr 28712009 privind Codul
civil. republicata, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si2"l din Legea cadru a descentralizdrli nr 195/2006;
e; art 36 alin (2) lit b) si d) din Legea administratiei publice locale nr 21512001,
republicatd, cu modificarile si completdrile ulterioare;
f) Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale. cu modificarile si
completirile ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr 2412000 privind

normeie de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative republicata

cu

modrfrcarile si completdrile ulterioare
in temeiul prevederilorart.45 alin (1)si celorale art. 115 alin (1)lit. b) din Legea
admtnistratiei publice locale nr. 21512001, republicata, cu modificarile si completirile
ulterroare,
luand act de:
referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei in calitatea sa de
initiator, inregistrat cu nr.410/15.03.2018, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

a)

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarulur, inregistrat cu nr. 411128.02.2018, prin care se motiveaza,in drept si in fapt,
necesitatea si oportunitatea proiectului, constrturnd un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
tnvestitiilor publice de interes local, a cdror documentatie tehnico-economicd/nota de
fundamentare a fost aprobatd prin Hotdrarea Consiliului Local nr. ..'l-*.. l2O1B privind

a

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare
cu utilaje siechipamente specifice a ServiciuluiVoluntar pentru Situatii de Urgenta,
in comuna Girnic,
Consiliul Local al comunei Girnic adoptd prezenta hotdrdre,

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,Modernizare cu utilaje si

echipamente specifice a Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta, in comuna
Girnic,", denumit in continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru
perioada de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finan{arii prin Programul Nalional de
Dezvoltare Rurald - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - AutoritSlile administra{iei publice locale se obligd sd asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioadd de minimum 5
ani de la data efectudrii ultimei plali in cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numirul locuitorilor gi operatorii economici deserviti de Proiect, dupa
precum
gi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anex5, care este
caz,
parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al
comunei.

Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrari se asiguri de citre primarul
comunei Girnic
Art. 7. - Prezenta hotdr0re se comunicd, prin intermediul secretarului comunei),
in termenul prevdzut de lege, primarului comunei gi prefectuluijudelului Caras Severin gi
se aduce la cunogtinla publicd prin afisarea la sedlul primdriei, precum gi pe pagina de
internet www. primariagarn ic. ro
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