
 

  

 
    

ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ  
COMUNA BAHNA 

CONSILIUL LOCAL  

 
H O T Ă R Â R E 

privind implementarea proiectului  „ ACHIZITIE AUTOGREDER PENTRU SERVICII  
PUBLICE IN CADRUL PRIMARIEI BAHNA, JUDETUL NEAMT  ” 

 
Consiliul local al comunei Bahna, judetul Neamț, intrunit in sedinta ordinara din data 

de 21.03.2019        
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. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

                In temeiul  prevederilor art. 45 alin. ( 1) si celor ale art. 115 alin ( 1) lit b) din Legea 

administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  

                Luand act de: 

a. Expunerea de motive  prezentata de catre primarul Comunei, in calitatea sa de 

initiator, inregistrat cu nr.665/20.03.2019  prin care se sustine necesitate si 

oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii; 

b. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, inregistrat cu nr.666/20.03.2019, prin care se motiveaza, in fapt si in 

drept, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivitatii; 

c. raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local  prin care se propune aprobarea 

implementarii proiectului „ ACHIZITIE AUTOGREDER PENTRU SERVICII 

PUBLICE IN CADRUL PRIMARIEI BAHNA, JUDETUL NEAMT ” 

 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art.1.Se aprobă implementarea proiectului "ACHIZITIE AUTOGREDER PENTRU 

SERVICII PUBLICE IN CADRUL PRIMARIEI BAHNA, JUDETUL NEAMT", denumit în 

continuare Proiectul.   

Art.2.Se aproba necesitatea si oportunitatea realizarii investitiei "ACHIZITIE 

AUTOGREDER PENTRU SERVICII PUBLICE IN CADRUL PRIMARIEI BAHNA, JUDETUL 

NEAMT" prin care se va achizitiona un autogreder cu accesoriile aferente,  pentru dotarea serviciului 

public de gospodarire comunala. 

Art.3.Valoarea totala a proiectului este de 597.702,19   Ron, din care suma de  95.431,44 

Ron reprezentand TVA. Comuna Bahna isi asuma valoarea costurilor care depasesc bugetul eligibil  



al proiectului, adica suma de  407.362,19 Ron  din care 95.431,44  Ron reprezentand TVA. 

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.4. - 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. Autoritățile administrației publice locale se obligă să 
păstreze proiectul negenerator de venituri. 

Art.5. - Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 3174 persoane conform 

Rezultatelor finale ale recesamantului populatiei din 2011. Prin proiect se va achizitiona un 

autogreder cu accesoriile aferente, destinat prestarii de servicii publice in interesul comunitatii, a 

caror caracteristici tehnice sunt identificate la nivelul documentatiei proiectului ( Studiu de 

Fezabilitate) 

 Art.6 – Numarul agentilor economici deserviti in cadrul proiectului ACHIZITIE 

AUTOGREDER PENTRU SERVICII PUBLICE IN CADRUL PRIMARIEI BAHNA, JUDETUL 

NEAMT  este de 10, lista atasata la documentatia proiectului. Caracteristicile tehnice ale Proiectului 

sunt cuprinse in Anexa 1, care reprezinta  parte integranta din prezenta hotarare. 

Art 7 Investitia face parte din Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Bahna și din 
Strategia de Dezvoltare Locala a Asociatiei Drumurile Bistritei, judetul Neamt. 

Art.8.Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite. 

Art.9.Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 

Bahna.  

             Art.10.Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre instituţilor şi persoanelor 
interesate. 

 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,  
 

ROSU  IOAN 
  

 

                                             L.S 
 

 
 

           Avizat pentru legalitate 

        SECRETAR U.A.T., 
      CAPRIOARA  SOFICA 

Nr. 26  din  21.03.2019 
 

 

 
 


