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ROMANIA
JUDETUL ARGES

CONSILIUL COMUNEI BABANA
H0TARARE NR.sO

reA
rea Serviciului Administrativ
din comuna Babana

Consiliul Local al Comunei

28.09.2017

Babana, judetul Argeg, intrunit in sedinld ordinarb in data de

Lu6nd in considerare;
Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,

inregistrat cu nr.553412.2.09.2017 prin care se motiveari, in drept gi in fapt, necesitatea sioporlunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea .oi".iiuitaliii '

Avizul comisiei de specialitate a consiliului Local Babana,
Proiectul de hotarare initiat de primar, Ivan vasile Bebe

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 gi art. o.-t alin. (1) qi (2) din constiiulia Romdniei, republicat5;

. .b) art' 8 9i 
-9 

din Carta europeand a autonomiei locale, ad.optatd,la Strasbourg la 15octombrie 1985, ratificat[ prin Legea nr. 19911997;
c) art' 7 alin. (2)-9i art. 1166giurm[toareledinLegea nr.2BTl20}gprivindCodulcivil,

republicat[, cu modiflc[rile ulterioare, referitoare la contru"6 ,u, convenlii;
d) art. 20 qi 21 din Legea cadru a descentraliz[rii nr. 19512006;
e) art' 36 alin' (2) lit b) 9i d) din Legea administrafiei publice locale nr. 21512001,

republicatd. cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

,,,.^_,^^-l 
Legea nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile Ei complet6rile

ullenoare:
Tindnd seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr.2412000 privind normele detehnic[ legislativ[ pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modific6rile sicompletdrile ulterioare, se menlioneazdurmdtoarele avize,previzlte de lege:

in temeiul prevederilor art.45 alin. (l) gi celor ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea
administraliei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificlrile gi complet[rile ulterioare,

HOTARARE:
t

Art'1' Se aprobd necesitatea, oportunitatea, potenlialul economic ai indicatorii tehnico-economici ai investiliei: ,,ACHIZITIE AUTOVEHICUL TRANSPORT MATERIALEDIVERSE PENTRU DOTAREA SERVICruLUI ADMINISTRATIV-SITUATII DEURGENTA DIN coMLrNA BABANA, JUDETUL ARGEj'denimit ?n continuare proiectul.Art.2.Se aprobd implementarea proiectului: ,,ACHIZITIE AUTOVEHICULTRANSPORT MATERIALE DIVERSE PENTRU DOTAREA SERVICruLUIADMINISTRATIV-SITUATII DE URGENTA DIN COMUNA BABANA, JUDETUL
ARGE$", denumit in continuare proiect.

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de
tealizare a investiliei,in cazul oblinerii finanldrii prin i,rogramul Nilional de dezvoltare Rurald -
P.N.D.R., potrivit legii.
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Art' 4. Autoritatile administrafiei publice locale se obliga s6 asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani d,e la data
efectudrii ultimei pld{i in cadrul proiectului

ATt. 5. SE APTObi AChiZiIiE AUTOVEHICUL TRANSPORT MATERIALE DIVERSE
pentru dotarea SERVICIULUI ADMINISTRATIV-SITUATII DE URGENTA.

Art. 6. Numirul locuitorilor deservili de proiect esie de: 2970-- '
Art. 7. Valoarea investiliei este de 38.002,65 euro inclusiv TVA din care 6567,65 euro

neeligibili inclusiv TVA.'Reprezentantul 
legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa

calitate qi de ordonator principal de credite, sau administratoirt prtti" al comunei.
Art. 8. Comuna BABANA Judelul ARGE$ prin Reprezentantul s6u legal se angajeazd,s5 suporte toate cheltuielile neeligibile _TleryTite pe parcursul investitie] ,,acut/I1mAUTOVEHICUL TRANSPORT MATERIALE 'DIVERSE 

PENTRU DOTAREA
SERVICruLUI ADMINISTRATIV-SITUATII DE URGENTA DIN COMTINA 

-BAIi;NA;
ruDETUL ARGE$"

- Art. 9'Reprezentantul legal al comunei este potrivit legii, primarul acesteia,
VASILE BEBE .in calitatea sa de ordonator principU ae credite pentru relatia cu
Grupul de Acliune Locals,,Dealurile Cotmenei'igi AFiR in derularea'proiectutui.

Art. 10. Autoritdlile administraliei publice locale se angajlazd cd proiectul
generator de venit.
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Art.ll.Prezenta hotdrdre, va fi afigatd pentru aducerea la cunogtin{a public6 gi va fi
transmisd atAt celor in canza,cdt gi celor in drept.

Presedinte de sedinta,
Tuca Gheorghe Cosmin

Adoptata in sedinta ordinara din data de ZB.O9.ZOI7

cu un numar de I I voruri din numaml de I I consilieri in functie.
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