ROMAIVIA
JUDETUL SIBIU

coMUNA TILIşCA

COIVSILIUL LOCAL

H o T Ă n Â R E A Nr 39l2ot7
privind implementarea proiectului ,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL,
COMUNA TILISCA, SAT ROD, JUDETUL SIBIU"
Consilĺul Local al comunei Tilişca, Judeţul Sibiu, întrunit înşedinţă extraordinarä la data de 31 mai ŻOI7,
Văzând referatul nr. 99 din 30.05.2017 întocmĺtde către dl Vasile Cîmpean , Primarul ComuneiTilişca,
încalitate de iniţiator, prĺn care se susţine necesitatea si oportunitatea proieďului, constituind un aport pentru
dezvoltarea coleďivităţĺ, expunerea de motive a primarului nr. 100 din 30.05.2017 şi avizul comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, administrarea domeniului public şi privat, agrĺcultură,
gospodărire comunală, protedĺa mediuluĺ, servĺcii şi comeţ,
Văzând următoarele avize, prevăzute de lege conform CERTIFICATULUI DE URBANISM nr Ż42IIII-A-3
din 30.05'2017, respectiv:punct de vedere Autoritatea competentă pentru protectia mediului, Directĺa de
sănătate publică, Directia Sanĺtar Veterinară si Siguranta Alimentelor;
Având învedere Ghĺdul solĺcitantului pentru SUB-MĂSURA 7.6 - Investiţiĺ asociate cu protejarea
patrimoniului cultural,
In baza prevederilor:
- art. 120 şi art. 121 alin. (1) si (2) din Constĺtuţia Românĺei, republicată;
- aľt. B şĺ9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr' I99l1997;
- art' 7 alin. (2) şi aft. 1166 şi următoarele din Legea nr' 2B7l2009 privind Codul civil, republicată,
cu modĺfĺcărileulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
- art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195lŻ006;
- Legea nr' Ż73lŻ006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Tinând seama de prevederile ań' 43 alin. (a) din Legea nr. 2412000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea aďelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul at. 36 alin. (2) lit. b) şĺd) coroborat cu alin' 6 lit. a) pď. 11, art. 45 alĺn. (1) şiart. 115 alin.
(1) lit. b) dín Legea nr'ŻI5lŻ001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificărĺle şicompletările
ulterĺoare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft.1. Se aprobă implementarea proiectului ,,MODERNIZARE

sI

DOTARE CAMIN
CULTURAL, coMUNA TILISCA, SAT RoD, JUDETUL SIBIU'denumit încontinuare Proiectul.
Art.z. Se aprobă necesitatea si opoftunitatea proiectului: ,,MODERNIZARE sI DOTARE
CAMIN CULTURAL, COMUNA TILISCA, SAT ROD, JUDETUL SIBIU'.
Aft.3. Cheltuielile aferente proiectului: ,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL, coMUNA TILISCA, sAT RoD, JUDETUL SIBIU" sunt prevăzute înbugetul local
pentru perioada de realizare a investiţiei, încazul obţinerii finantärii prin Programul Naţional
de Dezvoltare Ruralä - P.N.D.R., potrivit legii.
Aft.4. Se angajeaza Să SupoÍte cheltuielile de mentenanta a prezentei investiţii pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei pläţi încadrul Proiectului.
Aft.5. Numărul locuitorilor deserviti de proiect - numarultotal de locuitorĺ, conf Anexa
6 a ghidului solicitantului pentru Sub-masura 7.6 Investitii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural" este de L574 locuitori.
Art.6. Caracteristicile tehnice ale proiectului (lungimi, arii, volume, capacitati,etc.)
Sunt prevăZute îndocumentaţia tehnică, anexa nr 1 la prezenta hotărâre.
Consiliul Local al Comunei Tilişca, Judetul SIBIU, atesta faptul ca investitiile din
proiect ^rt..7.
fac pafte din strategia de dezvoltare a comunei Tilişca pentru anii 2014 _ 2020.

AÍt.B. Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile

ale
proiectului pe durata de implementare a activitäţilor ce derivă din proiect, costuri care se
încadreazăînprevederile legale şi sunt contractate de către Comuna Tilişca.
Aft.g. Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care inteľvin în
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din F.E.A.D.R. şi fără de care proiectul nu
poate fi implementat, costuri care se încadreazăînprevederile legale.
A'1.10. Se angajeaza ca proiectul nu va fi generator de venit;
Aft.11. Consiliul Local al Comunei Tilişca, Judetul SIBIU, atesta faptul ca activitatile
sociale si culturale organizate înultimele 12 luni la Caminul Cultural propus spre dotare prin
prezentul proiect sunt cele prevăzute înanexa nr 2la prezenta hotărâre.
Aft.12. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia d-nul đmpeanVasile, îndubla sa calitate şi de ordonator principal de credite' sau
administratorul public al comunei.
Aft.13. Aducerea la îndeplinĺrea prezentei hotărâri se asigură de către Primarul
comunei Tilişca, judetul Sibiu, d-nul cIMPEAN VASILE.
Aft.14. Prezenta hotărâre Se comunicä, prin intermediul secretarului comunei
persoanelor nteresate.
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Adoptată încomuna Tilişca la data de 31 mai 2017
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Contrasemnează,
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