
ROMANIA
Jude{ul SATU MARE

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAULESTI
COMUNA PAULE$TI

Codul de inregistrare fiscalI: 3897025

HoTARAREA Nn. ,{=J-., lzoro

privind aprobarea proiectului ,,MODERNIZARE CAMIN CULTURAL iN SATUL AMATI,
COM{.NA PAULE$TI", implementarea proiectului,,MODERNlZARE CAMN
CULTURAL iN SATUL AMATI, COMUNA PAULE$TI,,qidepunerii unei cereri de
finanlare pe Submisura 7 .6 "lnvestilii asociate cu protejarea patrimoniului cultural ,,.

Consiliul local Pdulesti, judetul Satu Mare intrunit in sedinti de indati in
data de 27.11.2015

AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
- art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din constitutia Romdniei, repubticatd;
- art.8 si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.1ggl1g97,
- art.7 alin. (2) si art. 1166 si urmdtoarele din Legeanr.287l2O09 privind Codul civil,
republicatd, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- arl.20 si 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 1g5/2006;
- art.36 alin. (2) lit b) si d) din Legea administratiei publice locate nr Z1S:2OO1,
republicat5, cu modificdrile si completdrrle ulterioare;
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile si completdrile
ulterioare;

lindnd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24l2OO0 prlvind
normele de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu
modificdrile si completdnle ulterioare,

ln temeiul prevederilor art.45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administratiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificerile si
completdrile ulterioare,

Vizdnd:
Expunerea de motive a primarului COMUNEI PAULESTI privind necesitatea

investitiei;
Studiul de fezabilitate privind ,,MODERNIZARE CAVUtt CULTURAL lN

SATUL AMATI, COMUNA PAULESTI", iNtOCMit dC CENTRU DE PROIECTARE SI
INGINERIE SNI SNTU MARE.

Raportul prezentat de cdtre Compartimentul contabil si achizitii publice din
cadrul aparatului propriu al primarului comunei Piulesti, prin care iu sustine
necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitdtii, constatdnd necesitatea de a aslgura resursele
financiare pentru realizarea investitiilor pubrice de interes local.

HOTARASTT:



Art. 1. Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai investitiei previzuti in studiul
de fezabilitate cu denumirea -,,MoDERNlzARE CAMIN cULTURAL iN SATUL
AMATT, GOMUNA PAULE$TI".

Art. 2. Se aprobi documentatia tehnico-economicd reprezentatd de studiul de
fezabilitate cu denumirea ,,MODERNIZARE CAUIlt't CULTURAL it't SATUL
AMATI, COMUNA PAULE$TI"

Art. 3. Se aprobd necesitatea, oportunitatea gi potentialul economic al

investitiei descrisd in studiul de fezabilitate cu denumirea -,,MODERNIZARE CAMIN
GULTURAL iN SATUL AMATI, COMUNA PAULE9TI",

Art. 4. Se aprobd implementarea proiectului ,,MODERNIZARE CAMIN
CULTURAL iN SATUL AMATI, COMUNA PAULEgTI',, denumit in continuare
Proiectul.

Art. 5. Se aprobd includerea cheltuielile aferente Proiectului in bugetul local
pentru perioada de realizare a investi!iei, in cazul obtinerii finantirii prin Programul
National de Dezvoltare Rurald - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 6. Se aproba obligatia COMUNEI PAULESTI de a asigura veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta investitiei pe o perioadi de minimum
5 ani de la data efectudrii ultimei pla!i in cadrul Proiectului.

Art.7. Se aproba obligatia COMUNEI PAULESTI de excludere a oricirei
contributii publice directe de la Bugetul de stat pentru investiliile care urmeazd a se
realiza, plalile necesare pentru cheltuielile neeligibile aferente Proiectului urmdnd
sd fie efectuate numai din surse proprii sau atrase.

Art. 8. Caracteristicile tehnice ale investitiei, sunt cuprinse in anexd, care este
parte integrantd din prezenta hotdrdre.

Art.9. Ca responsabilul Legal pentru relatia cu AFIR in derularea proiectului
ESIE NOMiNAIiZAt PRIMARUL COMUNEI PAULESTI, dI BONTEA ZENOVIU
STELIAN, reprezentant legal al COMUNEI PAULE$TI.

Art. 10. Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se asigurd de cdtre
primarul COMUNEI PAULESTI

Art. 11. Prezenta hotdrdre se comunicd, prln intermediul secretarului
COMUNEI PAULESTI, in termenul prevdzut de lege, PRIMARULUI COMUNEI
PAULESTI, lnstituliei Prefectului judelului SATU MARE gi se aduce la cunostintd
publicd prin afisarea la sediul primiriei, precum gi pe pagina de internet
www.paulesti.ro.

Pdulesti 01.07 "2016

at - secretar
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Anexa Ia a

HorARAnrn r'rn. JA: 12016

INDICATORI TEHNICI CAIUIUUI CULTURAL AMATI

REGIM or iunlllME: PARTER c1, PARTER c2'

FUNCTIUNIPRINCIPALELAPARTER:salafestivd,spaliianexe,scend;

Suprafata construitd totald 
lroPusa: 

303'00 mp C1 + 43 mP C2= 346 mp;

Suprafatadesfdsuratitotaldpropusd:303'0OmpC1+43mPC2=346mp;

Pdulegti 01.07.2016
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