ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
COMUNA PALTINOASA
CONSILIUL LOCAL

HorAnAnE

privind implementarea proiectulu i,, RENOVAREA DISPE NSARU LUI MEDICAL
SAT CAPU CODRULUI, COMUNA PALTINOASA, JUDETUL SUCEAVA"

Dl N

Consiliul local al comunei Piltinoasa, jude{ul Suceava;
Avind in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile.
a) art. 120 gi arL. 121alin. (1) gi (2) din Constitulia Rominiei, republicati;
b) art. I gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997
c) art. 7 alin. (2) 9i art. 1166 si urmdtoarele din Legeanr.28712009 privind Codul
civil, republicatS, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 gi 21 din Legea cadru a descentralizdrli nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) qi d) din Legea administra[iei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modific5rile gi completdrile ultertoare;

f) Legea nr.

27312OOG

privind finanlele publice locale,

cu modificirile

9i

completdri le ulterioare;
lindnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind normele

de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicati, cu modiflcirile 9i
completirile ulterioare, se menfioneazd urmitoarele avize, prevdzute de lege.Nu este
cazul
in temeiul prevederilor arl.45 alin. (1)si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei pubiice locale nr. 215t2001, republicatS, cu modificirile 9i completirile
ulterioare,
ludnd act de.
a) expunerea de motive prezentati de cdtre primarul comunei dnul Eduard Rudolf
Wendling, in calitatea sa de ini(iator, Tnregistrat cu nr. 5.165 din 10.07.2017, prin care se
sus(ine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitS!ii;
b) raportul de specialitate al Compartimentului de achizitii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarutui, inregistrat cu nr. 5.193 din 10.07.2017, prin care se
motiveazd, in drept gi in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitSlii;
raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru pentru programe de
dezvoltare economico-sociali, buget, finanfe, administrarea domeniului public si privat al
comunei, agriculturi, gospoddrie comunali, proteclia mediului 9i turism, din cadrul
Consiliului Local al Comunei Paltinoasa, inregistrat cu nr. 5.269 din 14.07.2017,
asigura resursele financiare pentru realizarea
constatAnd necesitatea de
investi(iilor publice de interes
HOTAnAgTE:

c)

local,

a

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,RENOVAREA DISPENSARULUI
MEDICAL DIN SAT CAPU CODRULU!, COMUNA PALTINOASA' JUDETUL
SUCEAVA", denumit in continuare Proiectul.
Art.2. - Se aproba necesitatea investitiei avand in vedere ca la momentul de fata
modernizarea dispensarului din sat Capu Codrului este imperios necesara pentru buna
functionare a activitatilor medicale asigurate pentru populatia comunei. Oportunitatea
realizarii proiectului este data de posibilitatea depunerii acestuia spre finantare prin
intremediul Masurii 8 " lnfiintarea si dezvolatarea infrastructurii loc'ale". lnvestitia nu este
generatoare de venit.

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investifiei, in cazul obtinerii finantirii prin Programul National de Dezvoltare
Rurald - P.N.D.R., potrivit legii, iar cheltuielile neeligibile ale proiectului (cofinantarea) se
vor suporta din cadrul bugetului local.
Art. 3. - Autoriti(ile administraliei publice locale se obligi sd asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investi{iei pe o perioadi de minimum 5
ani de la data efectuirii ultimei plaliin cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numdrul locuitorilor comunei deserviti de proiect este de 4909 persoane,
iar operatorii economici deservili de Proiect, dupa caz, precum gi caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse in hnexd si in cadrul documentatie de avizare a lucrarilor de
interventie, care sunt parte integranti 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 hotirdri se asiguri de citre primarul
Comunei Paltinoasa, dnul Eduard Rudolf Wendling
Art. 7. - Prezenta hotirAre se comunici, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevdzut de lege, primarului Comunei Paltinoasa gi prefectuluijudelului Suceva 9i
se aduce la cunostinld publicd prin afisarea la sediul primiriei, precum si pe pagina de
internet www.comunapaltinoasa. ro
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