
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MAIERU

Consiliul local al Maieru, in sedinta extraordinara din 13.02.2017, in prezenta
a 11 consilieri, din cei 15 in functie;
          Avand in vedere:

 art.120 si 121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata; 
 art.  8  si  9  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 art.  7 alin. (2) si  art.  1166 si următoarele din Legea nr.  287/2009

privind  Codul  civil,  republicată,  cu  modificările  ulterioare,  referitoare  la
contracte sau conventii;

 art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
 art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr.

215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
 Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si

completările ulterioare;
tinând seama de prevederile art.  43 alin.  (4)  din Legea nr.  24/2000

privind normele  de tehnică legislativă  pentru  elaborarea actelor  normative,
republicată,  cu  modificările  si  completările  ulterioare,  se  mentionează
următoarele avize, prevăzute de lege:

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din  Legea  administratiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu
modificările si completările ulterioare,

luând act de:
a) Expunerea  de  motive  prezentat  de  către  primarul  comunei,  în

calitatea sa de initiator,  înregistrat cu nr.  522 din 10.02.2017, prin care se
sustine necesitatea si  oportunitatea proiectului,  constituind un aport  pentru
dezvoltarea colectivitătii;

b) raportul viceprimar, înregistrat cu nr. 523 din 10.02.2017, prin care
se motivează,  în  drept  si  în  fapt,   necesitatea si  oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii;

c) raportul  comisiei  juridice  cat  si  a  celei  de  invatamant,  nr.547
respectiv nr.545 din 13.02.2017 ale Consiliului Local MAIERU, 

HOTARASTE

Art.1. - Se aprobă implementarea, necesitatea si oportunitatea 
investitiei „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in comuna 
Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita Nasaud” , denumit în continuare 
Proiectul.

HOTĂRÂRE
prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare camin cultural in

comuna Maieru, sat Maieru, judetul Bistrita Nasaud” cat si apobarea principalii
indicatori tehnico-economici



Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local 
pentru perioada de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin 
Programul National de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - Autoritătile administratiei publice locale se obligă să asigure
functionarea la parametri proiectati si intretinerea investitiei, intretinerea sau
repararea investitiei  pe o perioadă de minimum 5 ani de la ultima transa de
plata.

Art. 4. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici, cat si 
caracteristicile tehnice ale investiei propuse, conform anexei 1 la prezenta 
hotarare care face parte integranta din aceasta hotarare.

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

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de 
către primarul comunei Maieru. 

Art.7. - Prezenta hotărâre se aduce la cunostintă publică prin afisarea 
la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet si se comunică 

- Instituţiei Prefectului judeţul Bistriţa-Năsăud.
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