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CONSILIUL LOCAL AL U.A.T. BLAGESTI

privind implementarea proiectului "Achizitie autocamion pentru dotarea
Serviciul A.D.P.P. Blagesti si costume populare pentru ansamblul folcloric

Junii Blagestiului, com. Blagesti, jud, Bacau"

Consiliul local al comuei Blagesti intrunit in ~edinta extraordinara din data de
!2{2 , 09· ,2017, la convocarea Primarului:
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 si art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 8 ~i 9 din Carta european! a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~iurmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 ~i21 din Legea cadru a descentralizarii nr, 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
g) in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administratiei publiee locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare,

luand act de:
a) Expunere de motive a primarului, in calitatea sa de initiator, prin care se sustine

necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;

b) Raport de sp~cialitate ~ S~rvic~ului de Administr~e a Domeniului Pu~lic si Privat
al comunei Blagesti mregistrata cu nr. '{tCO ( ,1A '(?l2Clfpnn care se
motiveaza, in drept ~i in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un al?0rt pentru dezvoltarea colectivitatii;

e)HCL nr. (~ din E.,j3~ll prin care comuna Blagesti adera la ASOCIATIA
G.AL ULMUS MONT ANA.

constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local.

ConsiliulLocal al COMUNEI BLAGESTI adopti prezenta hotarare:

Art. 1. Se aproba implementarea proiectului ,,Achizitieautocamion pentru dotare Serviciul
A.D.P.P. Blagesti si costume populare pentru ansamblul folcloric Junii Blagestiului, com.
Blagesti, jud. Bacau", denumit in continuare Proiectul, finantat de catre ASOCIATIA G.AL
ULMUS MONT ANA.
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Necesitatea, oportunitatea ~i potentialul economic al investitiei
1.1) Necesitatea investitiei rezida in faptul, din Nota de fundamentare a Serviciului de

Administrare si Domeniului Public si Privat al com. Blagesti.
1.2) Oportunitatea investitiei rezulta din faptul ca exista posibilitatea asigurarii

finanatarii proiectului propus prin fonduri nerambursabile in momentul lansarii sesiunii de
depunere de proiecte.

1.3) Potentialul economic al investitiei
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local al comunei Blagesti pentru
perioada de realizare a investitiei "Achizitie autocamion pentru dotare Serviciul A.D.P.P.
Blagesti si costume populare pentru ansamblul folcloric Junii Blagestiului, com. Blagesti,
judo Bacau".
Art. 3. Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data
efectuarii ultimei plati 'incadrul Proiectului.
Art. 4. Numarul locuitorilor deserviti de Proiect este de 6890 .
Art. 5. Prin proiect se va dota ServiciulADPP Blagesti cu:

- Autocamion de 12 t,
si pentru ansamblul folc1oricJUNII BLAGESTIULUI cu:

- 28 costume populare, din care 14 costume populare femeiesti si 14 costume populare
barbatesti.

Art. 6. Ne angajam sa suportam cheltuielile neeligibile ale proiectului, daca este cazul.
Art. 7. Reprezentantul legal al comunei pentru proiectul .Achizitie autocamion pentru dotare
ADPP Blagesti si costume populare pentru ansamblul folcloric Junii Blagestiului, com. Blagesti,
judo Bacau", este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul Laurentiu Munteanu in dubla sa
calitate de primar ~ide ordonator principal de credite.
Art. 8. Primarul comunei Blagesti prin compartimentele din cadrul aparatului de Specialitate al
primarului va asigura ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari.
Art.9. Prezenta hotarare se comunica prin intermediul Secretarului comunei Blagesti in
termenul prevazut de lege, Primarul comunei Blagesti si Prefectului Judetului Bacau si se aduce
la cunostinta publica prin publicarea pe pagina de internet \y\\,\v.comunablasresti.ro,precum ~i
prin alte mijloace de publicitate locale.

CONTRASEMN~'
Secretar al UAT BI gest'l

Colbianu Cecil J

Nr. consilieri locali S
Nr. consilieri locali prezenti £+
Voturi .pentru" t;
Voturi "impatriva" -----Voturi "abtinere" -
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