ROMANIA
JUDETUL OISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TEACA
Tel: 00(40)263-276124 ; Fax: 00(40)263-276213

E - mail prinrnriatcaca@ya hoo.com

HOTARARE
privind implcmcntarca proicctului
,,ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMBUNAT ATIREA
ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI TEACA,
JUDETUL BISTRITA NASAUD"
pentru investitii publice in sectornl prioritar de dczvoltare rum la prin program FEADR, Masura M4/6B
Sprijin pentru dezvoltarea teritoriului ~i 1111bunatatirea serviciilor de baza destinate popula\iei din
teritoriul acoperit de GAL - PROIECTE DE INVESTITII cu obiective care se 1ncadrcaza 111
prevederile art. 20, alin . (!), lit. b), cl), e) ~i g) din Reg. (UE) nr. 1305/2013

Consiliul Local al comunci TEACA 1nlrunit 111 ~edin\a ordinara la data de 31.08.2022;
Avfind in vedcre :
- referatul de aprobare al primarului nr. 6623/22.07.2022
- raportul compartimentului de specialitate nr. 6624/22.07.2022
-Stratcgia de Dezvoltare Locala a ASOCIATIEI GRUPUL DE AC'f'IUNE LOCALA
PROGRES TRANSILVAN

- Masura M4/6B - Sprijin pentru dezvoltarea tcritoriului ~i 1mbunatatirea serviciilor de baza
destinate populatiei din teritoriul acoperit de GAL - In cadrul GAL PROGRES TRANSILVAN - Program
PNDR
- avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
in conformitatc cu prcvedcrile:

- art. 20, alin. (1 ), lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1305/201 3.
- art. 129 alin. (1), alin (2) lit b), cl) ~i e), alin. (7) lit. n) alin. (9) lit. a), art. 139 alin.(3) lit. f), din
O.U.G. nr. 57/2019 privincl Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare
In tcmciul art.196 alin. (1) lit a) din O.U.G. m. 57/2019 privind Codul aclministrativ, cu
modificarile ~i completarile ulterioare,
HOT ARA~TE:
Art.1.(1) Se aproba necesitatea, oprtunitatea, potentialul economic ~i implcmentarca proiectului,,
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE PENTRU IMHUNATATIREA
ACTIVITATII SERVICIULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA AL COMUNEI TEACA,
JUDETUL BISTRITA NASAUD", denumit Ill continuare Proiect, cu o valoare totala estimata de
493.908 lei, precum ~i clepunerea acestuia la GAL PROGRES TRANSILAN SI Ar-IR.

(2) Caracteristicile tehnice ale proiectului, sunt cuprinsc 111 anexa care este parle intcgranta din
prezcnta hotarare.
(3) Numarul locuitorilor deserviti de proiect estc de 5329 locuitori, conform ultimului recensamant.
(4) Proiectul nu va fi generator de venit in cazul proiectclor care vizeaza infrastructura eclucationala
(graclini\e)/sociala.
Art.2. (I). Se aproba ca cheltuielile afcrente lucrarilor din cadrul Proiectului sa fie prevazute 111
bugctul comunci TEACA pentru pcrioacla de realizare a investi\ici, Ill cazul ob\inerii finan\arii prin
Programul National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., potrivit legii.
(2) Se aproba ca valoarea cheltuielilor neeligibile aferente Proiectului sa fie cfectuate numai din
surse proprii sau atrase ale bugctului comunei TEACA.
Art.3. (1) Sc aproba angajarea si suportarea din bugetul local al comunei TEA CA a cheltuielilor
de mentenan\a a invcst i\iei pe o perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimci pla\i 111 cadrul
Proiectului.
Art.4. Se 1mputerniceste domnul Muntean Damian Justian -Primarul comunci Teaca, sa
reprezinte comuna Teaca, jude\ul Bistri\a-Nasaucl, in rclatia cu AFIR 111 dcrularea proiectului.

Art.S. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se 1ncredinteaza primarul comunei Teaca.
Art.6. Prezenta hotarare s-a adoptat cu 15 voturi,, pentru " din 15 consilieri prezcnti, din 15
consi lieri 111 functie.
Art.7. Prezenta hotarare se comunica cu :
- Institutia Prefectului - Jude\ul Bistrita-Nasaud
- primarul comunei Teaca

Contrascmncaza:
SECRETAR GENERAL UAT,
CIO~AN ANA

PRE~EDINTE DE ~EDINTA,
MUZUR CAIS CASIN

Vizat C.F.P.,
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