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ROMANIA
JUDETUL MURE§
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RASTOLITA

HOTARAREA
privind aprobarea studiului de fezabilitate al proiectului
..REABILITARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA RASTOLITA"
precum si a altor masuri necesare implementarii acestuia
Tn temeiul art. 45 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicatS,
iificarile si completarile, analizand prevederile Ordonantei Guvemului nr.7/2006 privind
Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, aprobata
nodificSri §' completSri de Legea nr. 71/2007, precum si pe cele ale Hotararii Guvemului nr.
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvemului nr.7/2006
instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural,
i si a Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei privind determinarea oportunitatii,
5tii si aprobSrii proiectelor, cu modificarile si completSrile ulterioarejuand act de Ghidul
•fctantului pentru Programul de dezvoltare a infrastructurii unor baze sportive din spatiul rural,
l de catre Comisia privind determinarea oportunitatii, eligibilitatii §i aprobarii proiectelor,luand Tn
prevederile Hotararii Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si a
jiei privind elaborarea devizului general pentru objective de investifli si lucrari de interventii,luand
' de referatul de aprobare al primarului COMUNEI RASTOLITA, Tn calitatea sa de initiator, Tnregistrat sub
T 2468 din 8 august 2008, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
Piwarului, Tnregistrat sub nr. 2469 din 8 august 2008, precum si de raportul comisiei de specialitate a
ilui Local.tina'nd seama de prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
§i completarile ulteripare.analizand studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici ai
.REABILITARE BAZA SPORTIVA IN COMUNA RASTOLITA", avand Tn vedere prevederile
alin.(2) lit.b), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c), precum si pe cele ale art.126 din Legea administratiei
* locale nr.215/2001, republicatS, cu modificSrile si completSrile ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I R A S T O L I T A

adopts prezenta HOTARARE,

Art.1.- Se aproba studiul de fezabilitate al proiectului .REABILITARE BAZA SPORTIVA IN
OHUNA RASTOLITA", pentru care se solicits finantarea Tn baza Programului de dezvoltare a
festructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, instituit prin Ordonanta Guvemului nr.7/2006,
i cu modificSri si completSri de Legea nr. 71/2007, respectiv indicatorii tehnico-economici, dupS
lurmeazS:
a) valoarea investitiei
b)su prafata totala construita

949180 Lei
186 mp.

Art.2.- Once cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevSzut la art.1,
si cheltuielile de Tntretinere §i exploatare pentru acesta se suportS din veniturile proprii ale
ji local si/sau Tmprumuturi.
Art.3.- Se ia act de Declaratia pe propria rSspundere a reprezentantului legal al
I M U N E I R A S T O L I T A , prevSzutSTnanexS.
Art.4.- Cu aducerea la Tndeplinire a prezentei hotarari se Tnsarcineaza primarul
I RASTOLITA.
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