
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SABAOANI 

Hotararea nr^Z^.l^^ll^llj 

Privind aprobarea si intrumentarea proiectului de investitie„Achizitii utilaj si dotari Camin cultural in 

Comuna Sabaoani, judetui Neamt"propus spre finantare prin FEADR - masura41.322 "Renovarea, dezvoltarea 

satelor, TmbunHtdtirea serviciilor de bazd pentru economia §1 populapa ruralS §i punerea in valoare a 

mofteniril rurale", ce urmeaza a se depune prin Asociatia Grupul de Actiune Locala „Valea Siretului" 

Consiliul local al comunei Sabaoani, judetui Neamt 

Avand in vedere : 

art.36, alln (2), b si c, coroborat cu alin 4 lit d,e, si f si ale art. 125 din Legea administratiei 

publice locale nr. 215 / 2001 ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare; 

Legea 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

Ghidul solicitantului pentru Masure 41.322. "Renovarea , dezvoltarea satelor , 

imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a 

mosteniril rurale "; 

Vazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sabaoani; 

In temeiul dispozitiilor art. 45 si 115 din Legea administratiei publice locale nr. 215 / 2001, republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei „Achizitii utilaj si dotari Camin cultural in Comuna 

Sabaoani, judetui Neamt finantat prin FEADR- masura 41.322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, Tmbundtaprea 

serviciilor de bazS pentru economia f / populapa rurald $ ipunerea in valoare a mosteniril rurale", ce urmeaza 

a se depune prin Asociatia Grupul de Actiune Locala„Valea Siretului". 

Art. 2 Numarul de locuitori ai comunei este de 11360; 



Art. 3 Se aproba angajamentui Consiliul local al Comunei Sabaoani, sa suporte cheltuielile de 
mentenanta si gestionare a investitieimentionata la art. 1, pe o perioada de eel putin 5 ani de la data la 
care investitia va fi data in expioatare. 

Art. 4. se vor suporta cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului „Ach!zitii utilaj si dotari 
Camin cultural in Comuna Sabaoani, judetui Neamt" din bugetui local. 

Art. 5 Se aproba angajamentui Consiliul local al Comunei Sabaoani de a asigura exploatarea investitiei 
proiectului in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de expioatare a acestora. 

Art. 6 Se aproba numirea Reprezentantului legal al proiectului - in persona doamnei primar Dascalu 
Valeria 

Art. 7 Primarul comunei si compartimentui financiar vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 

Art. 8 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului judetului 
Neamt, in vederea exercitarii controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in conditiile legii. 

CONTRASEMNEAZA PRESEDINTE DE SEDINTA 

SECRETAR S'' ĈONSILIER DAMOC CIPRIAN 


