ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR.77
privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VALEA
LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”

Consiliul Local al comunei Valea Lungă, intrunit in sedinta deindata la data de
23.11.2015,
Luând act de:
a) Proiectul de hotarare prezentat de către primarul comunei Valea Lungă , în
calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr.3360/23.11.2015, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Valea Lungă,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2015 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investiția “MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 20142020, Măsura 7. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Sub-măsura 7.2.
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică;
Tinând seama de prevederile art. 43 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul Local al comunei Valea Lungă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE STRAZI IN ,
COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”, denumit în continuare Proiectul, acesta fiind
necesar, oportun și cu impact asupra dezvoltării economice a comunei Valea Lungă.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dl.
Pușcă Vasile, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite și care va asigura
legătura cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Valea Lungă.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului .Alba și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.valealunga-ab.ro.
Valea Lunga, 23.11.2015
Președintele de ședință,

Contrasemnează:

Serbu Ioan

Secretarul c o m u n e i V a l e a
Lungă
Banea Kinga Katalina
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PROIECT

HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA VALEA
LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”

Consiliul Local al comunei Valea Lungă, intrunit in sedinta deindata la data de
23.11.2015,
Luând act de:
a). Proiectul de hotarare prezentat de către primarul comunei Valea Lungă , în
calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 3360/23.11.2015, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Valea Lungă,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de
fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 76/2015 privind
aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru investiția “MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
d) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
e) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
f) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
g) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
h) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
i) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 20142020, Măsura 7. Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, Sub-măsura 7.2.
Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică;
Tinând seama de prevederile art. 43 din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
Consiliul Local al comunei Valea Lungă adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZARE STRAZI IN
COMUNA VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL ALBA”, denumit în continuare Proiectul, acesta fiind
necesar, oportun și cu impact asupra dezvoltării economice a comunei Valea Lungă.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, dl.
Pușcă Vasile, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite și care va asigura
legătura cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Valea Lungă.
Art. 6. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei , în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului .Alba și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.valealunga-ab.ro.
Valea Lunga, 23.11.2015
Initiator- primar,
Pusca Vasile

Avizat
Secretarul c o m u n e i V a l e a
Lungă
Banea Kinga Katalina

