ROMANIA

Judelul Timis

coNstltuL

LOCAL AL COMUNET gAG
Codul de inregistrare fisca E. 2506200

HOTARAREA

nr.77din 12.12 2017
implementarea
proiectului ,, centru social medir;al comunitar,,
Rrfvind
Consiliul

$ag , intrunit in gedinta ordinari din data de 12.'12.2017
in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
120 si art. 121 arin. (1)qi (2) din bonstiiu{ia Romaniei,
repubricatd;
b)
jl:31?:_rl:p""li:,,i{:^omiei
tocate, adoptatd ta {ltrasbourg ta 15
: i_:
octombrie 1 5,
ratificatd prin Legea nr. 1ggl1gg7,
c) a 7 alin (2) si art 11AA
1,166 ci
urmdtoarete din Legea nr.2B'u2009 privind codur civit,
9i rrrrnirnorat,
1,.1;,!?l,i
republicatd,
modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) a 2qgi 21 din Legea cadru a descentral'zdrii nr. 19b/200r3;
e) a
b) 9i
din Lesea administraliei pubtice tocale nr 21st21o1,
lilcompletdrile
9J
republicatd, ,,T^1,11=1?l
mod ificarile gi
ulterioare;
0L a nr' 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;
Av

"I

!ind

completdrile

seama de prevederile

a11,

tivd pentru elaborarea

Iterioare,

43 alin. (4) din Legea nr.24l2OO0 privind normele de
actelor normative, republir:atd, cu modificdrile si

teiul prevederilor

31,1! 9tin. (1) gi ceror ate arr. 115 arin. (1) tit. b) din Legea
publice locale nr' 21512001,
republicatd, cu modificdrile si complertdrile ulterioare,
lud
act de.
a)
de aprobare prezentat de cdtre primarul comunei gag cll Rogu Flaviu _
Alin, in cali
prii i,"re le tustine
necesitatea i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoliarea colectivitatii;
portul compartimentului de urbanism din cadrul apanatului
b)
der specialitate al
primarului, i
i"=.a,-- n-J."r,trt"" 9i
oportunitate proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitdtii:
rtul comisiilor de specialitate a Consiliului Local Sag, care sunt
favorabile
cons tdnd necesitatea de a asigura resursele financiare'p|ntru
realiziarea investitiilor
publice de in
administrati

c)r

norAnAgre:

- Se constatd necesitatea realizdrii investiliei Construire si dotare Centru
,,
lcomunitar".
Art. 1' - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local prentru
perioada
de realizare investitiei, in cazul oblinerii finanlarii prin Program"ul Nafion"i
d" Dezvoltare
Rurald - P N. r.r1., polnvll legil.
.2. -Se aprobi c heltuielile eligibile precum si cele neeligibile aferr:nte proiectului
de investilie aQa cum acestea sunt determinate de ghidul
solicitantului mdsurii 2161^
completate c prevederile generale pNDR.
Art.

med

3. - Consiliul Local al comunei se obligd sd asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielil de mentenanta a investi{iei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectudrii
ultimei pl in cadrul Proiectului.
4. Persoanele deservite de respectivul proiect sunt locuitorii comunei Sag in
numdr de .276 contorm rezultatului final al RecensdmAntului popullaliei gi locuinlelor din anul
2011. Pop latia din localitdtile invecinate vor beneficia, de asemenea, der serviciile sociomedicale.
5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla
sa calitate si de ordonator principal de credite, si administrator public al comunei. Acesta
urmeazd a fi persoana delegatd pentru relalionarea cu Grupul de Acliune L-ocald Timisul de
Centru si
lR, in vederea deruldrii proiectului.
6. Se aprobd caracteristicile tehnice ale Proiectului, prec;um gi indicatorii
financiari
acestuia cuprinsi in Anexa 1, document care este parte integrerntd din prezenta

-

-

hotdrAre.
A
comunel
A
termenul

7' - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se asigurd cle cdtre

-

primarul

Prezenta hotdr6re se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in
zut de lege:
titu{iei prefectului judetului Timis
marului comunei Sag;
-D
aduce la cunogtinld publicri prin afigarea la sediul primdriei, preoum gi pe pagina
de internet
.primariasag.ro
Pregedintele de sedinti
Contrarsemnea:zi
LUCA FLORIN
Secretar,

NIERG

PETFTU

