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ROMANIA
JUDETUL SIBIU
PRIMARIA COMUNEI MOSNA
HOTARAREA NR. 4212017
privind implementaľea pľoiectului: "Terenuri de sport multifunctionale in localitatiile
Alma Vii si Nemsa comuna Moşna, judetul Sibiu''
'

Consiliul local al comunei Mosna' intrunit in sedinta oľdinaľa din data de 31 iulie
2017,

Analizând expunerea dę motivę si raportul nr.2836l27.07.20|7 întocmitde cătľę
viceprimarul comunei Moşna'la pľoiectul de hotaľaľe initiat de dl.pľimar, prin caľe propune
implementarea proiectuIui "Teľenuri de sport multifunctionale in localítatiile Alma Vii si
Nemsa, comuna Moşna, judeţul Sibiu'',care constituie o necesitatea şi oportunitate pentru
dęzv oltar ęa co l ectivită1i

i

:

Yazand avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local

Mosna;

Având învedere prevederile:art'2 lit.a din oUG nr.28/2oI3 privind aprobarea Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2o1'4-2oŻo-Ghidul Solĺcĺtantutui-Masura 3l6B-Cręatea si extinderea
serviciilor de baza destinate populatiei ,pľoiect deľulat pľin GAL Podisul Mediasului, unde
comuna Mosna are calitate de membľu, art.1-, alin. (1), din Hotărârea de Guvern nr.9o7/201'6
privind etapele de elaborare şi conţinutul - cadru al documentaţiilor tehnico - economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţiifinanţate din fonduri publice, si ale art. 44alin. (1) si art.45 din
Legea nr. 273/2006 privĺnd finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare.
HG.28/Ż015 privind stabĺlirea cadrului general de implementare a masurilor PNDR cofinantate prin
FEADR side la bugetul de stat cu modificarile si completarĺle ulterioare;
Înbaza art.59 din Legea nr.24/2ooo, republicată, actualizatä, privĺnd normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative;
In temeiul art.36 alin.Ż lit.b coľoborat cu a|in.4lit.d, aľt'45 alín.Zlit.e si aľt'l15 alin.1
lit.b din Legeanĺ.215lŻOO1 privind administratia publica locala' ľepublicata, cu modificarile si

completaĺile ulteľioaľe

:

HOTARASTE:

Art.1.-(1)Se aprobă implementarea proiectului "Terenuri de sport multifunctionale in
tocatitatiite Alma Vii si Nemsa, comuna Moşna, judeţul Sibiu" si depunerea acestuia pentru finantare
prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2o1'4-2o2o- Masura 3/6B-Crearea sĺ extinderea
serviciilor de baza destinate populatiei-proiect derulat prin GAL Podisul Mediasului, unde comuna
Mosna are calĺtate de membru.
(2).Proiectul se incadreaza in Strategia de dezvoltare locala a comunei Mosna,judetul Sibiu,
pentru perioada 20L4-2020.
Art. 2._Se aproba necesitatea,oportunĺtatea si potentialul economic al investĺtiei,,Terenuri de
sport muttifunctionaIe in tocatitatiile Alma Vii si Nemsa, comuno Moşna, judeţul 9ibiu".
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd înbugetul local pentru perĺoada de realizare
a investiţiei, încazulobçineriifinanţării prin Programul Naţĺonalde Dezvoltare Rurală - P.N.D.R' 201'4'
2020, potrivit legii.
Art. 4. - Autoritătĺle administraţiei publice locale se obligă să asigure veniturĺle necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanţă a investitiei pe o perĺoadă de minimum 5 ani de la data efectuărĺi
ultimei plă1i încadrul Proiectuluĺ.
Art.5. - lnvestitia propusa a se realiza in cadrul Proiectului va deservi ĺntreaga populatie a
comunei in nr. de 3699 locuitori la care se adauga cca.I'J'LŻ locuitori indirecti sĺ un nr. de 27 operatori
economici.

Art.6. _ Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse înAnexa nr. 1-, care este parte
integrantä din prezenta hotărâre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrĺvit legĺi, prĺmarul acesteia, îndubla sa
calitate de primar şi de ordonator principal de credite.
Art. 8. - Aducerea la îndeplinĺrea prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Moşna.
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunĺcă, persoanelor fizice si jurĺdice interesate, prin
intermediul secretarului Comunei Moşna, întermenul prevăzut de lege, şi se aduce la cunoştinţä
publică prin afişarea la sediul primăriei, precum si pe pagina de internet WWW.comunamosna.ro

Acioptata in Mosna la data de 31 iulie 2017
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