JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.22
privind implementarea proiectului „Achizitie tractor cu remorca si lama de
zapada pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice
periculoase in teritoriul, comuna Nufaru, jud. Tulcea”
Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă la data de
17 aprilie 2018, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;
 art.120 alin.(1) si art.121 alin.(1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
 art.7 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
 art.8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art.20 si art.21 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006;
 art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare;
 art.36 alin.(2) lit.”b” si “d” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) si celor ale art.115 alin.(1) lit.”b” din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
Luand act de prevederile:
 Referatul de aprobare al dlui. primar Danila Ion, inregistrat sub nr.2271/12.04.2018,
prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitatii;
 Raportul de specialitate inregistrat sub nr.2272/12.04.2018 intocmit de
Compartimentul Buget-Contabilitate, Impozite si Taxe din cadrul Primariei comunei Nufaru,
prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitatii;
 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a
fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/2018, Anexa nr.4A
HOTARASTE:
Art.1. Se aproba implementarea proiectului „Achizitie tractor cu remorca si lama de
zapada pentru inlaturarea urmarilor unor fenomene meteorologice periculoase in
teritoriul, comuna Nufaru, jud. Tulcea”denumit in continuare Proiectul.
Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin AFIR/ Centrul Regional pentru
Finantarea Investitiilor Rurale 2 Sud-Est CONSTANTA/OJFIR Tulcea., potrivit legii.

Art.3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de 60 luni de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.4.Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei
NUFARU.
Art.7. Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei NUFARU,
in termenul prevazut de lege, primarului comunei Nufaru si Instituţiei Prefectului judetului
Tulcea şi se aduce la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si prin
publicarea pe site-ul http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 9 consilieri prezenti din totalul de 9
consilieri alesi.
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