
ROMANIA
Judelul OLT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOBICE$TI

Codul de inregistrare fiscald: 4491148

HOTARARE
nr. 34 din 23. 11.2016

prvind implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de interes

local in comuna Bobicesti, iud Olt"

Avind in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. '120 ii art. '121 alin. (1)9i (2) din Constitulia Romdniei, republicati;
b) art. 8 9i 9 din Carta europeani a autonomiei locale, adoptati la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) aft.7 alin. (2) $i art. 1166 si urmitoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul

civil, republicatd, cu modificerile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) qi d) din Legea administratiei publice locale nr. 215120C1'

republicati, cu modificirile si completdrile ulterioare;

fl Legea ff. 273\2OOO privind flnanlele publice locale, cu modlficirile si

completirile ulterioare;

linind seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind normele
de tehnicd legislativi pentru elaborarea actelor normative, republicate, cu modificdrile 9i

completirile ulterioare, se mentioneazd urmdtoarele avize, previzute de lege:

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr. 215t2O01, republicati, cu modificdrile si completirile
ulterioare,

lu6nd act de:
a) referatul de aprobare prezentat de citre primarul Comunei Bobicegti, in

calitatea sa de initiator, inregistrat cu nt.4787.t23 11 2016 prin care se sustine necesitatea
!i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivititii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregiskat cu nr.4788.t23 11 2016 prin care se motiveaze, in drept li in fapt'
necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitetii;

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Bobicesti,

constatand necesitatea de a asigura resursele flnanciare pentru realizarea
investiliilor publice de interes local, a cdror documentatie tehnico-economicd/note de
fundamentaie a fost aprobati prin HotirArea Consiliului Local nr 3312016 privind

,Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna Bobicegti, jud Olt"
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Consiliul Local al Comunei Bobicesti adopti prezenta
hotirdre.

Contrasemneazd
BAR U GIORGI

R nAtE Secretarul Comunei Bobicesti
L,S {t l'glicoNsrtiu

LocAr
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Se inscrie denumirea judetului

e le Qi numele)
inscrie categoria unitetii admidistrativ-teritoriale solicitante.
inscrie denumirea unitetii/subdiviziunii administrativ-teritoriale solicitante.
inscrie codul de inregistrare fiscale a unitatiiisubdiviziunii administrativ-teritoriale
inscrie denumirea proiectului aEa cum apare ea in cererea de finantare.
inscrie adresa paginiide internet a unitetii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

!Q$: Prezentul model-cadru se adapteaze, in mod corespunzetor, potrivit evenimentelor legislative, precum Si situatiei
specilice fiecarei unitati administrativ-teritoriale solicitante.
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Art. 1. - Se aproba necesitatea, oportunitatea, potentialul economic si
implementarea proiectului ,,Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in
comuna Bobicegti, jud Olt", denumit in continuare Proiectului.

Afi.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investiliei, in cazul obtinerii finanterii prin Programul National de Dezvoltare
RuralS - P.N.D.R , Potrivit legii.

Art. 3. - Ne oblig6m si asigurdm veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de
mentenanta a investitiei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectuirii ultimei plili
in cadrul Proiectului.

Art.4. - Numirul locuitorilor deserviti de proiect = 1650, operatorii economici = 9
institutii sociale si de interes public = 4.

- Caracteristicile tehnice ale Proiectului: Lungime drum modernizat = 7 '130m,
suprafata carosabila = 37 887 mp, podete transversale = 14 buc

- Caracteristici economice ale proiectului: valoarea totala a proiectului = 1 193 780
EURO (5 388 722 LEll din care cheltuieli eligibile = 976 903 EURO (4 409 740 LEI)
cheltuieli neeligibile = 216 877 EURO ( 978 982 LEI)

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul comunei
Chitez llie, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul
public al comunei.

Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdriri se asiguri de citre primarul
Comunei Bobicegti.

Art. 7. - Prezenta hotir6re se comunice, prin intermediul secretarului Gomunei
Bobicegti, in termenul prevezut de lege, primarului Comunei Bobicegti si prefectului
judetului Olt si se aduce la cunostinte publicd prin afisarea la sediul primiriei, precum si pe
pagina de internet www.bobicesti.ro

PRESEDINTE DE SEDINTA


