ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL LOCAL BALTESTI
HOTARARE
privind implementarea proiectului
,,Acltizifie Utilaje pe11tru gospodarirea Comunei Bi'i/(e~ti, Judeful Pralzova" (Buldoexcavator, cupa
i11carcator 111ultifu11ctio11ala cu dinti, bala11sier extensibil, locator de vegetatie 111011tat infata, lama de
zapada, cup/or rapid spate, ciocan lzidraulic, perie cu co/ector, cupa de excavare latimi 300 si
600mm)"
Masura 3.2/68 - "Oezvo ltarea locala a satelor'', SOL GAL V ALEA TELEAJENULUI

Aviind In vedere te meiurilejuridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Rom ani ei, repub licata;
b) ari. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificata prin Legea nr. 199/ 1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventi i;
d) ari. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata,
cu modificarile si completari le ulterioare;
f) Legea nr. 273 /2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;
g) Prevederile din Ghidul solicitantului aferent masurii 3.2 - Dezvo ltare locala a satelor, din
SOL GAL V ALEA TELEAJENULUI;
In temeiul prevederilor art. 45 al in. (1) si celor ale art. 115 al in. (I) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/200 I , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
I uiind act de:
a) Expunerea de motive a primarului Comunei Baltqti, In calitatea sa de initiator,
lnregistrata cu nr.6082/14. 08.2018, prin care se sustine necesitatea s1 oportunitatea proiectu lui,
constituind un apori pentru dezvoltarea colectivitatii;
b) referatul lntocmit de responsabilul cu achizitiile publ ice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului , lnregistrat cu nr. 6081 / 14.08.2018.
c) rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local 8altesti;
d) avizul secretaru lui;

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BALTESTI
HOTARA~TE

Art. 1. ( 1) Se apro ba necesitatea, oporiunitatea, potential ul economic si implementarea
Comunei Bi'il(e~ti, Judeful Prahova"
proiectului ,,Aclzizifie Utilaje pentru gospodarirea
(Buldoexcavator, cupa incarcator multifunctionala cu dinti, balansier exte11sibil, locator de vegetatie
montat in fata, lama de zapada, cup/or rapid spate, ciocan ftidraulic, perie cu colector, cupa de
excavare latimi 300 si 600111111)", denumit In continuare Proiectul, ce urmeaza a fi depus spre evaluare
si selectie in cadrul apelului de se lectie lansat de GAL VALEA TELEAJENULUf, masura 3.2/68 Dezvoltarea locala a satelor.

(2) Numarul de locuitori ce urmeaza a fi deserviti de aceasta investitie este de 3434, conform
Recensamantului din 2011 .
(3) Cheltuielile aferente Proiectului , in valoare de :
a. valoare eligi bi la
462.729 lei
b. valoareneel igibila
87 .919 lei
c. valoare totala (cu TVA)
550.648 lei
conform bugetului proiectul ui prevazut in Anexa, si se prevad In bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei , In cazu l obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico - economici/caracteristicile utililajului , in memoriul
justificativ al proiectului, prevazut in Anexa la prezenta hotarare.
Art. 3. Comuna Balte~t i, in calitate de solicitant si beneficiar se obl iga :
I. sa asigure resursel e financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile
rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din fonduri FEADR.
2. sa asigure resursele financiare necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a invest1tie1
(intretinere, reparatii curente, reparatii periodice) pe o perioada de minimum 5 ani de la data
efectuarii ultimei plati In cadrul Proiectului.
3. sa asigure resursele fi nanciare pentru finantarea cheltuielilor conexe, neeligibile, ce apar in
implementarea proiectului.
Obligatiile financiare asumate la pct 1-3 sunt cuprinse, in mod expres, in bugetele anuale ale Comunei
Balte~ti, Judetul Prahova.
4. sa nu aduca modificari sau sa instraineze utilajul care face obiectul proiectului, pe o perioada de
5 ani de la ultima plata in cadrul Proiectului.
Art. 4. Reprezentantul legal al proiectului , pentru relatia cu AFI R in derularea proiectului este
domnul Radu Jon , primarul comunei , care va lua toate masurile necesare implementarii prevederilor
prezentei hotarari.
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei , In termenul prevazut
de lege, primarului comunei , prefectului judetului Prahova si GAL Valea Teleajenului si se aduce la
cunostinta publica prin afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina de internet a primariei.
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