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HOT REA NR.62 DIN 30 SEPTEMBRIE 2019
Privind implementarea proiectului ,,Achizitia de dotari pentru sprijinirea
conservarii si vatorificarii traditiilor Iocale din comuna Gura Viii Jude[ul

Baciu. "
Consiliul Local al comunei Gura Viii judetul Baciu intrunit in gedin[i

ordinari ,in data de Luni 30 Septembrie 2019;
Avind in vedere temeiurile iuridice. respectiv prevederile.
a)-art 120 si art. 121 alin. ('1) gi (2\ din Constitutia RomAniei, republicatd;
b)-art B gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin Leqea nr. 199i1997;
c)-art.7 alin (2) si art. 1'166 si urmatoarele din Legea nr.28712009 privind

Codul civil, republicatS, cu modificdrile ulterioare. referitoare la contracte sau

conventii;
d)-art. 20 si 21 din Leoea cadru a descentralizdrii nr. '195/2006;

e)-art. 129 alin. (7\ lit.,. d" si art. 155 alin. (1) lit.,,d"din Ordonanta de

uroentd nr. 5712019 pentru aprobarea Codul administrativ
f)-Leqea nr. 27312006 privind finantele publice locale. cu modificdrlle si

completdrile ulterioare;
gl-art 6 si art. 7 alin .13 din Leoea nr.52l2003 privind transparenta

decizionald in adminlstralia publicS;

TinAnd seama de prevederile art. 43 alin. (4\ din Leqea nr. 2412000 privind

normele de tehnicd leqislativd pentru elaborarea actelor normative. republicatd.
cu modificdrile si completdrile ulterioare, se mentioneazd urmitoarele avize,
prevdzute de lege:

ludnd act de:
a)referatul de aprobare prezentat de cdtre primarul Comunei Gura Vdii,

-

Judetul Bacau, in calitatea sa de initiator. inreoistrat cu nr. ........../.25.09.2019,
prin care se sustine necesitatea Qi oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitdtii;

b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului. inreoistrat cu nr.13288/25 09.2019. prin care se motiveazd, Tn drept si
in fapt, necesitatea gi oporlunitatea proiectului. constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitdtii ;



Raportul de avizare forabil al comisiilor de specialitate a Consiliului Local
Constatind necesitatea de a asiqura resursele financiare pentru

realizarea in r publice de interes local.
ln temeiul dispozitiilor art. 136 alin. 1 . art. 139 alin. 1 din Ordonanta

de urqentd nr. 57/2019 pentru aprobarea Codul administrativ

Consiliul Local al comunei Gura Viii. Judetul Baciu adopti prezenta
hotirire.

Art.1 - Se aprobd implementarea proiectului ,,,,Achizitia de dotari pentru
sprijinirea conservarii si valorificarii traditiilor locale din comuna Gura Viii
Judelul Baciu."precum si necesitatea si oportunitatea acestuia.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd Tn bugetul local pentru

perioada de realizare a investitiei, in cazul oblinerii finantdrii prin Programul
Nalional de Dezvoltare Rurald - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. - AutoritSlile administraliei publice locale se obligd sd asigure
veniturile necesare acoperirii cheltuielilorde mentenanta a investiliei pe o

perioadi de minimum 5 ani de la data efectuirii ultimei pl5!i Tn cadrul Proiectului.
Art.4. - Numirul locuitorilor deservili de Proiect, dupa caz, precum si

caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexi, care este parte

integranta din prezenta hotdrire.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul

acesteia, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite.
Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asigurd de citre

primarul comunei Gura Viii Judeful Baciu.
Art.7.-Prezenta hotirire se comunicS, prin intermediul secretarului

comunei Gura Vdii in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Gura
Veii Jude[ul Baciu, Prefectului jude{ului Bacdu si se aduce la cunoqtinld
publicd prin afisarea la sediul primdriei, precum si pe pagina de internet
wwr t ufltconlu["ag"urgvatt ro
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La Sedin[a"ordinari au participat 15 consilieri locali care au votat
astfel: votuii. pentru-1 5,abtineri -0,voturi impotriva-0
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