
ROMANIA ' 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL L O C A L A L COMUNEI SABAOANI 

H O T A R A R E 

privind aprobarea instramentarii proiectului de investitie „ PROIECT INTEGRAT -

MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA SI MODERNIZARE PRIN ASFALTARE 

STRAZI I N COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT" finantat prin FEADR - Masura 

41.322 ''^Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatdtirea serviciilor de baza pentru economia §i 

populatia rurala §ipunerea in valoare a mo§tenirii rurale^^ ce urmeaza a se depune la Asociatia 

Grupul de Actiune Locala „Valea Siretului" 

Consiliul Local al Comunei Sabaoani, judetul Neamt 

Avand in vedere: 

- art 36 alin (2) lit b si c, coroborat cu alin (4) lit d, e sî f, alin (6) lit a, pet 3 si ale articolului 125 
din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

-Legea 273/29.06.2006 privind fmantele publice locale, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

- Ghidul solicitantului pentru accesarea Masurii 41.322 '''Renovarea, dezvoltarea satelor, 
imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia §ipopulatia rurald §ipunerea in valoare a 
mo§tenirii rurale" . 

Vazand avizul favorabil al comisiei pentru agricultura, activitati economico financiare, 
amenajarea teritoriului, urbardsm, protectia mediului si turism a Consiliului Local Sabaoani; 

In temeiul dispozitiilor art 45 si 115 din Legea administratiei publice locale nr 215/2001, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

HOTARASTE: ? 

Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei „PROIECT INTEGRAT -

MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT SI 

MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN SAT SABAOAM, COMUNA 

SABAOANI, J U D E T U L NEAMT" fmantata cu fonduri nerambursabile FEADR, Masura 41.322 

"'Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia §i populatia 



rurala §ipunerea in valoare a mo§tenirii rurale" prin Asociatia Grupul de Actiune Locala „Valea 

Siretului". 

Art. 2 Numarul de locuitori ai comunei Sabaoani este de 11275. 
Art. 3 Investitia P R O I E C T INTEGRAT - MODERNIZARE STRAZI IN COMUNA 
SABAOANI, JUDETUL NEAMT SI MODERNIZARE PIATA AGROALIMENTARA IN SAT 
SABAOANI, COMUNA SABAOANI, JUDETUL NEAMT" este prevazuta in bugetul local al 
Consiliului Local Sabaoani pentru perioada de realizare a investitiei. 
Art. 4 Se aproba angajamentul Consiliul Local al Comvinei Sabaoani, sa suporte cheltuielile de 
mentenanta si gestionare a investitiei mentionata la art. 1, pe o perioada de eel putin 5 ani de la data 
la care investitia va fi data in exploatare. 
Art. 5 Se va asigura exploatarea drumurilor modemizate in conformitate cu reglementarile in 
vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor. 
Art. 6Se aproba numirea Reprezentantului legal al proiectului in persoana doamnei Primar Valeria 
Dascalu. 
Art. 7 Primarul comunei si compartimentul financiar vor duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
Art. 8 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si Institutiei Prefectului 
Judetului Neamt, in vederea exercitarii controlului de legalitate, va asigura publicitatea acesteia in 
conditiile legii. 

PRESEDINTE DE SEDINTA, 
CONSILIER, ROBU FLAVIAN 
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