ROMANIA
]UDETUL SIBIU
CaMUNA TILIşCA
COTVSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr46l2OL7

privind implementarea proiectului ,,Renolare şi dotare sediu Primărie
Comuna Tilişca, Judetul Sibiu"
ConsiIĺul Local al comunei Tilişca, Judeţul Sibiu, întrunit înşedinţă ordinară la data de 28 iulie 2017,
Văzând referatul nr. 12B din Ż4'07.2017 întocmitde către dl Vasile Cîmpean , Primarul Comunei Tilişca,
încalitate de ĺniţiator,prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea proiectuluĺ, constituind un apoft pentru
bunul mers al colectivităţi locale, expunerea de motive a primarului nr' I29 dinŻ4'07.Ż017 şi raportul comisiei
pentru programe de dezvoltare economĺco-socială, buget, administrarea domeniului public şi privat, agricultură,

gospodărĺre comunală, protecţia mediului, servicii şi comeţ,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiţiĺlor publĺce de
interes local, a căror documentaţie tehnico-economică/notä de fundamentare/temă de proĺectare a fost
aprobatä prin Hotărârea Consiliului Local nr.35lŻ0t7'
Având învedere Ceľtificatul de urbanism nr 303/III-A-3 din 06.07.2077 si avizele necesare/
Având învedere Apelul de seleţie şi numărul de referinţă al sesiuniicererii de proieďe M 19.2 (M0B/6B)
Il17 şiGhidul solicitantului pentru Măsura ôg/oa - Îmbunătătirea ĺnfrastructurii si a serviciilor pentru populatie,
In baza prevederilor:
- art. 120 si aft' 121 alĺn. (1) sĺ (2) din Constituţia României, republĺcată;
- aľt. B şi 9 din Cańa europeană a autonomieĺ locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr' I99lI997;
- art' 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil, republicată,
cu modĺfĺcărileulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şĺ21 din Legea cadru a descentralizării nr' 195lŻ006;
- Legea nr' 27312006 privind finanţele publĺce locale, cu modificările şi completărĺle ulterioare;
Tinând seama de prevederile art. 43 alĺn. (a) din Legea nr. 2412000 prĺvind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republĺcată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeĺul ań. 36 alĺn. (2) lit. b) şi d) coroborat cu alin (4) lit d) şi alin. 6 lit. a), ań. 45 alĺn. (1) si art.
115 alin. (1) lit. b) din Legea nr' Ż7512001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,

HoTARAŞTE:
Aft.1. Se aprobă depunerea şi implementarea proiectului ,,Renovare şi dotare Sediu
Primărie Comuna Tilişca, Judeţul Sibiu'', denumit încontinuare Proiectul.
Aft.2' Se aprobä necesitatea Si oportunitatea proiectului: ,,Renovare şi dotare sediu
Primărie Comuna Tilişca, Judeţul Sibiu''.
AÍt.3' Cheltuielile aferente proiectului: ,,Renovare Şidotare Sediu Primărie Comuna
Tilişca, Judeţul Sibiu " se prevăd înbugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei, în
cazul obţinerii finanţärii prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R'- GAL
Mărginimea Sibiului, potrivit legii.
Consiliul local se obligă să asigure Veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
^rt..4. a prezentei investiţii pe o perioadä de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
mentenanta
plăti încadrul Proiectului.
Aft.s. Număr locuitorilor deseruţi de proiect ,L57 4,r'l
ultimului
recensământ din anul 2011. operatorii economici deseruiti de
recum şi
caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinse înAnexa nr 1
ntegrantă
din prezenta hotărâre.
l:,
ile din
Aft.6. Consiliul ocal al Comunei Tilişca, Judetul Sibiu, ates|a
proiect fac paľte din strategia de dezvoltare a comunei Tilisca pentrü a
2020
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7.

Consiliul local se angajeazä sä finanţeze din bugetul local toate costurile
^rt. ale proiectului pe durata de implementare a activitäţilor ce derivă din proiect,
neeligibile
costuri care Se încadreazăînprevederile legale şi sunt contractate de cätre Comuna Tilişca.
Aft. B. Consiliul local se angajează să susţinä toate costurile conexe proiectului care
intervin înderularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din F.E.A.D.R. Şifărä de care
proiectul nu poate fi implementat, costuri care se încadrează înprevederile legale.
Aft. 9. Consiliul local se angajeaza ca proiectul nu va fi generator de venit.
4ft.10. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia d-nul CîmpeanVasile, îndubla sa calitate si de ordonator principal de credite, Sau
administratorul public al comunei.
Ań.12. Aducerea la îndeplinir]ra prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Tilişca, judetul Sibiu, d-nul CIMPEAN VASILE.
Aft.12. Prezenta hotärâre se comunicä, prin intermediul Secretarului ComuneiTilişca,
întermenul prevăzut de lege, primarului Comunei TiIisca şi Prefectului Judeţului Sibiu şi se
aduce la cunoştiinţă publică prin afişare la sediul primäriei, precum şi pe pagina de internet
www. pri mariati lisca. ro

Adoptată încomuna Tilisca la data de 28 iulie 2017
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