ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SURA MARE
HOTARAREA NR. 56
Privind implementarea proiectului ,,Dotare Camin Cultural din sat Hamba,
comuna Sura Mare, judetul Sibiu"
Consiliul Local al comunei Sura Mare, intrunit in sedinta ordinara in data de 31
mai2017,
Avand in vedere prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin.l si 2 din Constitutia Romaniei, republicata,
b) art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la
15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 19971997,
c) art.7 alin.2 si art. 1166 si urm. din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
d) art.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 completarile ulterioare,
f) Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand in considerare prevederile Programului National de Dezvoltare
Rurala 2014-2020, Submasura 7.6.- Investitii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural,
Tinand seama de prevederile art.43 din Legea nr.24/2000 privind normele de
tehnica legislativa privind elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei Sura Mare, in
calitatea sa de initiator, inregistrat cu nr. 3812/2017 prin care se sustine necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 3813/2017 prin care se motiveaza, in drept si in fapt,
necesitatea si oportunittaea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;
c) raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sura Mare;
In temeiul prevederilor art.45 alin.l si art.l 15 alin.l lit.b din Legea
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare,
HOTARASTE:
Art.l- Se aproba implementarea proiectului ,JDotare Camin Cultural din
sat Hamba, comuna $ura Mare, judetul Sibiu ", denumit in continuare Proiectul, acesta
fiind necesar, oportun si cu impact asupra dezvoltarii economice a comunei Sura Mare.

Art.2- Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii prin Programul National de
Dezvoltare Rurala-P.N.D.R., potrivit legii.
Art.3- Consiliul Local al comunei Sura Mare se obliga sa asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioada de minimum
5 ani de la data efectuarii ultimei plati in cadrul Proiectului.
Art.4- Numarul locuitorilor deserviti de Proiect: 3769.
Art.5-Se aproba indicatorii tehnici si fmanciari ai proiectului mentionati in
Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art.6-Reprezentantul legal al comunei este primarul acesteia, dl. Marin
Cornel Liviu, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, iar acesta va
asigura relatia cu AFIR in derularea proiectului.
Art.7-Se angajeaza sa asigure cofmantarea proiectului, daca este cazul.
Art.S-Proiectul Dotarea Caminului Cultural din sat Hamba, comuna Sura
Mare este negenerator de venit.
Art.9-Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de primarul
comunei Sura Mare.
Art. 10-Prezenta hotarare se comunica persoanelor si institutiilor interesate
si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei si pe pagina de internet
www.primariasuramare.ro.
Adoptata in Sura Mare la data de 31 mai 2017
Cu 11 voturi pentru din numarul de 13 consilieri in functie
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Difuzat: 1 ex dos sed, 1 ex dos hot, 1 ex afisat sediu. 1 ex Institutia Prefectului Sibiu.
.

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
SURA MARE
Anexa 1 la H.C.L. nr. 56/2017

INDICATORII TEHNICI SI FINANCIARI AI PROIECTULUI
DOT ARE CAMIN CULTURAL DIN SAT HAMBA,
COMUNA SURA MARE, JUDETUL SIBIU
1. Valori totale fara TVA:
Valoarea totala a proiectului: 275.961,65 lei, fara TVA, reprezentand 60.445
euro, la cursul BCE 1 euro=4,5655 lei din data de 31.05.2017;
Valoarea lucrarilor construct!} montaj: 0 lei fara TVA, reprezentand 0 euro.
2.Valori totale cu TVA:
Valoarea totala a proiectului: 328.394,36 lei, reprezentand 71.929,55 euro, la
cursul BCE 1 euro= 4,5655 lei din data de 31.05.2017;
Valoarea totala cu TVA a dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect312.122,69 lei, reprezentand 68.365,5 euro, la cursul BCE 1 euro=4,5655 lei din
data de 31.05.2017;
Durata de realizare a investitiei propuse prin proiect: 9 luni.
Ponderea cheltuielilor cu investitia de baza: 95,05%
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