
ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

                                          PRIMARUL COMUNEI RĂUCEŞTI            
                                      PROIECT  H O T Ă R Â R E nr. 7 / 2023  
privind asigurarea finanțării de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli care nu

se finanțează de la bugetul de stat la obiectivul de investiție:
 „Extindere alimentare cu apă comuna Răuceşti, satele Săveşti şi Oglinzi, județul

Neamț”
                      

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI, județul Neamț;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) 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;
d) art.  44  alin.  (1)  din  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu

modificările și completările ulterioare;
Luând act de:
a)  Referatul  de  aprobare,  ca  instrument  de  prezentare  și  motivare,  semnat  de

primarul comunei Răucești, în calitate de initiator, înregistrat sub nr. 649 din 18.01.2023
prin care arată necesitatea  asigurării  finanțării  de la bugetul  local,  pentru categoriile  de
cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat la obiectivul de investiție: „Extindere
alimentare  cu apă  comuna Răucești,  satele  Săvești  și  Oglinzi,  județul  Neamț”precum și
oportunitatea proiectului ce constituie un aport pentru dezvoltarea colectivității;

b)  raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al
primarului  comunei  Răucești,  înregistrat  sub  nr.  650  din  18.01.2023,  prin  care  se
fundamentează din punct de vedere tehnic, necesitatea  asigurării finanțării de la bugetul
local, pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat la obiectivul
de  investiție: „Extindere  alimentare  cu  apă  comuna  Răucești,  satele  Săvești  și  Oglinzi,
județul Neamț”; 

c) avizele cu caracter consultativ ale ComisiiIor de specialitate ale Consiliului local,
conform prevederilor art. 136, alin. (8) lit. c) din Ordonanță de Urgență nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;      

Având în vedere:
- Art.II, alin. 1) și art. III din Ordonanța de Urgență nr. 214 din 30 decembrie 2020

privind  modificarea  şi  completarea  art.  10  din  Ordonanţa  de  urgenţă  a  Guvernului  nr.
28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru instituirea
unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I,

- Contractul de finanțare multianuală nr. 10722/10.06.2015 și actul adițional nr. 5 la
contractul  de finanțare nr.  7903/31.12.2020, încheiat  cu Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor
Publice și Administrației,  ce se prelungește durata contractului până la 31.12.2022;

- art. 84 și 129 alin. (2) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. c), h) și n),  din Ordonanţă de
Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul dispozițiilor art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţă de Urgenţă nr. 57
din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂUCEŞTI adoptă prezenta hotărâre:

Art.1.-  Se aprobă asigurarea cofinanțării de la bugetul local pentru obiectivul de
investiție:  „Extindere  alimentare  cu  apă  comuna  Răuceşti,  satele  Săveşti  şi
Oglinzi, județul Neamț”cu suma de  2.728.624,06 lei, pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL.



Art.2.- Consiliul local al comunei Răucești, județul Neamț, desemnează pe domnul
Dumitru Bălăjel, primar al comunei Răucești, ca reprezentant legal al proiectului.

Art.3.-  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Neamț și se aduce la
cunoștință  publică  prin  afișarea  la  sediul  primăriei,  precum  și  pe  pagina  de  internet
www.primariaraucesti.ro
                      

                       Inițiator,                                                                   AVIZAT
                         PRIMAR                                                        pentru legalitate 
                     Dumitru BĂLĂJEL                                   Secretar general al comunei,
                                                                                                    Vasile VIERU

Ianuarie 2023


