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JUDETUL PRAHOVA

COMUNA IORDACHEANU

CONSIT-IUL LOCAL

privind implementarea proiectului ,,Modernizare bazi sportivi sat lordicheanu,
comuna lordicheanu, judetul Prahova"

Consiliul local al comunet lordacheanu, judetul Prahova;
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art 120 $i aft. 121 alin (1) pi (2) din Constitutia Romaniei, republicatd,
b) art. 8 qi I din Carta europeand a autonomiei Iocale, adoptati la Strasbourg la '15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997 ,

c) art. 7 alin. (2) si art. '1 166 si urmetoarele din Legea nr. 287120Q9 privind Codul
civil, republicatd, cu modificirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii,

d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006,
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 21512001,

republicatd, cu modificArile si completdrile ulterioare;
f) Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si

completirile ulterioare;
Trndnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr.2412000 privind normele

de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile si
completerile ulterioare;

ln temeiul prevederilor art. 45 aljn. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
adminrstratiei publice locale nr. 21512001, republicatS, cu modificdrile si completdrile
ultenoare,

lu6nd act de.
a) referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Safta Constantin. in calitatea

sa de initiator, inregistrat cu nr. 8387 din 18.12.2017, prin care se sustine necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdtii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului. inregistrat cu nr. 8384 din 18.12.2017, prin care se motiveaze, in drept sr in
fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitdtii,

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei lordicheanu,
Constat6nd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea

investitiilor publice de interes local,
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Art.1.-seaprobdimplementareaproiectului,,Modernizarebazisportivisat
lord;cheanu, comuna lordicheanu, judelul Prahova", denumit in continuare Proiectul,

in valoare totala de 886.437,53, inclusiv TVA;
Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada

de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantdrii prin Programul National de Dezvoltare
RLrrata - P.N.D.R.. potrivit legii.

Art. 3. - Autoritdtile administratiei publice locale se obligd sa asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadd de minimum 5
ani de la data efectudrii ultimei pleti in cadrul Proiectului.

Art. 4. - Populatia comunei lorddcheanu este de 5203 locuitori. Numirul
locuitorilor deserviti de Proiect este de 4000 locuitori.

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

Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdr6ri se asigurd de cdtre primarul
Safta Constantin.

Art. 7. - Prezenta hotiirdre se comunrcd, prin intermediul secretarului Zaharia
Auricd, in termenul prevdzut de lege, primarulur Safta Constantin sr prefectului judetului
Prahova si se aduce la cunostinte publice prin afisarea la sediul primdriei, precum si pe
pagina de internet ,..iww piimanaiordacheanu i'o.

nta.

Contrasemneaza.
Secretar.

Zaharia{trica-

lordacheanu
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