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ROMANTA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

HOTARARE
privind aprobarea Dalrzltlul DE LUCRIRI.PARfiALE la-Prciectul de Investilii

"GRfiDINI.TA CIJ PROGRAM NORMAL CU 2 SaLI DE GRUPa - sat ribucani, comuna

.Tibucani' judetul tleamli parte inEgrantd din Prciectul "Privind Reforma
Educatie - Lot 6"

CONSILIUL LOCAL al comunei TIBUCANI. judetul NEAMT, intrunit in
Sedinla ordinarS din data 26 noiembrie 2021;

Examinend Proiectul de hot6rare prlvind a$obarea DEWZULUI DE LUCMRI
PAR\TALE la Proiectul de lnvestilii "GRiDrlvITA cu PROGRAII ItORIqAt CU Z Sitt
DE GRltPl - sat libucanL comuna .ribucani, iudelul Neamt't parte integnntd din
Proiectul "privind Reforma Educalie - Lot 6", inregistrat sub Nr. 80 din 5 noiembrie

2021, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSU, precum si Referatul de aprobare a acestui
proiect de hot6rare, intocmit de Domnul primar, Ioan RUSL si inregistrat sub Nr. 7599 din 5

noiembrie 2021, din care citim: "Acest Proiect de investilii, de la inceputul demaririi sale, s-

a aflat gi se afl5 siin prezent, in coordonarea l4inisterului Educaliei.
Din numeroasele disculii avute cu reprezentanlii l4inisterului Educaliei cu privire la

continuarea acestui proiect 9i in cursul acestui an, rispunsul ministerului a fost neqativ.

Luand act si de interesul major al Comunei IIBUCANI, judetul Neamt, pentru

dezvoltarea unei infrastructuri modern precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate
publica, relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;

Din toate aceste considerente si avand in vedere faptul c5, in cadrul acestui proiect de

investitii, avem si noi partea noastr5 de cofinanlare, am preciat c5 este imperios necesar, s5

utlliz;m din aceasd parte, suma de 9.620 lei, pentru a conserva, dar mai ales, pentru a
preintempina deteriorarea proiectului de investilii demarat, respectiv, constructia [...]";

Examinand 9i Raportul Compartimentului "Financiar-Contabilitate, Impozite si Taxe
Locale" cu privire la acest proiecl de hot;rare, intocmit de Domnul Molbi NI6ULAI,
referent in cadrul acestui compartiment si inregistrat sub Nr, 7622 din 5 noiembrie 2021;

VAzand Avizu consultativ al ,.Cornisiei De Activittti Economico-Financiare" din cadrul

Consiliul Local al comunei l-ibucani, judelul Neamt cu privire la acest proiect de hot5rare,,
inregistrat sub Nr. 51731192 din 18.11.2021;

AvAnd in vedere :

- prevederile ari, 44, alin. (1) din Legea nr.2731 2006 privlnd finanlele publice

locale;
- prevederile art. 3, lit,"b", din Ordonanla Guvernului Romen

nr.71129.08.2002, privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului
public si privat de interes local, aprobatl prin Legea 3/2003i

in temeiul dispozitiilor aft. 139 alin. (3), lit e), aft. 129, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d)
din Ordonanla de Urgenld a Guvernului Romeniei Nr. 57l20l9 privind codul Administrativ, cu

modificErile si completdrile ulterioare,
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HOTiRASTE:

- Art 1. Se aprob6 DEVIZUL DE IUCRiRI PARTIALE la Proiectul de Investitii
"GRADINIT-A CU PROGRAM NORMAL CU 2 SALI DE GRUPA - sat TibuCANi,
comuna Tibucani, judetul Neamt", pafte integrantd din Proiectul "privind
Reforma Educagiei - Lot 6", conform anexel, parte integrantS din prezenta
hotl re re.

Art.2. - Secretarul comunei va inainta si comunica prezenta hotdrare
autoritSlilor gi persoanelor interesate si-o va aduce la cunogtin!5 publicS prin afi9aj la

sediu institutiel.

PREgEDINTE DE gEDINTi CONTRASEMENEAZi:
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI

JURIST
lMgnosi cocl

HIT

Nr.79
Adoptati in gedinta ordinari din data 26 noiembrie 2021
Cu un numdr de 13 voturi pentru, nici 1 vot impotriv; 9i nici 1 ablinere din totalul
consilieriin functie
Red. 5i proc. C Anblosl
26.11.2021
oas. sEorhri coNs. Local

de 13
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I Adoptarea hot rariir) s-a ficut cu
simplE p abso ,tE p calificat52

2 Comunicarea ( itre primaf) 2611112021

3 Comunicarea , itre prefectuljudetului3) 2611r12021

4

5

Aducerea la cr rogtinta public;4)-5) 26/1112021

Comunicarea, umaiincazulceleicucarader 2611112021
individual4)*5)

6 Hot5rerea dev re obligatorie6) sau produce 2611112021
efecte juridice ), duOI c,az

Extrase din Qtdolar :a de urgenlS a Guvernului nr.5712019 privind Codula
modificSrile Si comF )Hrile ulterioare:
1) Art. 139 alin. (1) "In exercitarea atribuliilor ce ii
absoluG sau simpl; dupi caz.
(2) Prin exceplie de a prevederile alin. (1), hotirarile privind dobendirea sau instr5inarea dreptului de
proprietate in cazul )unurilor imobile se adopti de consiliul local cu majoritatea calificatE definitS la

art. 5 lit. dd), de do 5 treimi din numirul consilierilor locali in fun4ie."
2) Art. 197 alin. (2) "Hotirarile consiliului local se comunic6 primarului."
3) Art. 197alin.(1) adaptat: Secretarul general al comunei comunic6 hot6rarile consiliului localal
comunei prefedulu n cel mult 10 zile lucrttoare de la data adoptlrii . . .

4) Art. 197 alin. (4) "Hot5rarile. . . se aduc la cunogtinla publid sise comunicl,ln conditiile legii,
prln grUa secretaru general alcomunei,"
5)Art. 199alin.(1) "Comunicarea hot;r6rilor . . . cu carader individualcitre persoanele c6rora lise
adreseaz5 se face i cel mult 5 zile de la data comunicirii oficiale c;tre prefect."
6) Art. 198 alin. (1) 'HotSrarile . . . cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la
cunogtinlt publicS.'
7) Art. 199 alin. (2) 'Hotbrarile . . . cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunic6rii
cetre persoanele c; )ra li se adreseazS."

maJorltate p 26111/2021

revin, consiliul localadopt; hotSrari, cu majoritate

PROCEDURI OBLI( ATORII ULTERIOARE ADOPTARII HOTARARIT CONSILIULUI LOCAL NR. 79120217

,peraliuniefectuate
SemnBtura persoanei

responsabile s;
efectueze procedura
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Anexd la HCL

Nr. 79 din 26 noienbrie 2021

Consiliul Local TIBTJCANI

DEVIZUL DE LUCRiRI PARTIATE la Proiectul de Investitii"GRiDINITA CU
PROGRAM NORMAL CU 2 SALI DE GRUPi - sat Tibu€ani, €omuna TiLucani,
judetul Neamt", parte integrantS din Proiectul "privind Reforma Educaliei -

Lot O'

Nr.

crt.

DENUMIRE U.M. PRET

- lei -

PRE,T FINAL

- lei -

1. SipcE 2,3 m3 1.600 4.000

2. Folie protectoare 6 valuri 280 1.680

3. Cuie, capse 200

TOTAL MATERIALE 5,880

4. Manoper5 + SchelE m2 11 3.740

TOTAL 9.620
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ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTARARE

_ priyil9.:!Igq1:g 
9E-YIzuLUl DE LUcRiRr PARTTALE ta proiectu-t de

Investitii ..GRADINITA CU PROGRAM NORMAL cU 2 SALI DE GRUPA - sat
Jibucani, €omuna Tibucani, judetul Neamgi parte integrant6 din proiectul
"privind Reforma Educatie - Lot 6", inregistrat sub Nr, 80 din 5 noiembrie

202L

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucani, judelul Neamt;

Av6nd in vedere :

- prevederile arl.. 44, alin. (1) din Legea nr.2731 2006 privind finanlele pubtice
locale;

- prevederile art. 3, lil."b", din Ordonanla Guvernului Roman
nr.7U29.08.2002, privind organizarea serviciilor publtce de administrare a domeniului
public Si privat de interes local, aprobat5 prin Legea 3/2003;

in temeiul dispozitiilor art, 139 alin. (3), lit e), art. 129, atin. (2) tit, b), atin. (a) tit. d)
din Ordonanta de Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr.5712019 prlvind Codul Administrativ, cu
modifictrile si completSrile ulterioare,

HoTARASTE:

Art 1. Se aprobA DEVIZUL DE LUCRiRI PARTIALE Ia proiectut de Investitii
"GRADTNTTA cu PRoGRAM NoRMAL cu 2 siLI DE GRUpi - sat Tibucani,
comuna Tibucani, judetul Neamt". parte integranttr din proiectul "privind
Reforma Educaliei - l-ot 6", conform anexei, parte integran6 din prezenta
hotdr5re.

Art.2. - Secretarul comunei va
autoritEtilor si persoanelor interesate 9i-o
sediu institutiei.

INITIATO&
PRIMAR
foan RUSU

1,n/
/,t au''

Redadat ti p/ocesat C. Anbros!
05.11.2021
Das. SEDrwti CONS LOC4L

inainta gi comunica prezenta hotSrAre
va aduce la cunogtinte public6 prin aflsaj la

Avizat pentru legalitate:
SECRETAR GENERAI,
Jn Co@ Ambrcd
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ROMANIA
JUDETUT I{EAMT
COMUNA TIBUCANI
PRIMAR
Nr. 7599 din 5 noiembrie 2021

REFERAT
de aproba,e a Proiectutui dehot},rare privind apobarea DEWZIILUI DE LUCRIRI ?ARTIALE

la Proiectul de rnvestilii "cRlDIIrIfa CU pROcM ORMAL CU 2 sllr DE GRUpi- sat
.fibucani, comuna Tibucani, judetul ltteamll parte inEgrantl din proiectut ',pivind Reforma

Educalie - Lot 6", inregistnt sub Nr, gO din S noiembrie 2O2l

IOA RUSU, primarul comunei fibucani. judetul Neam!;

Proiectul de hot5rare propus consiliului local spre adoptare este fundamentat pe prevederile:

- aft. 44, alin. (1) din Legea ff.2731 2006 privind finanlele publice locale;

. ... aft. ll llt.'b", din Ordonanla Guvernului Romen nr.7u29.08.2002, privind organizarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, apro-bat5 prin
Legea 3/2003;

Proiectul se justifici din urmttoarele considerente:
Acest Proiect de investitii, de la inceputul demar5rii sale, s-a aflat 9i se afl6 si in prezent, in

coordonarea Ministerului Educaliei.
Din numeroasele discutii avute cu reprezentantii llinisterului Educatiei cu privire la continuarea

acestui proiect si in cursul acestui an, r;spunsul ministerului a fost negativ.
Lu6nd act 9i de interesul major al Comunei TIBUCANI, iudetul Neamt, pentru dezvoltarea unei

infrastructuri modern! precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publica, relevante pentru
dezvoltarea durabila a comunitatii;

Din toate aceste considerente 9i avand in vedere faptur ci, in cadrur acestui proiect de investitii,
avem 9i noi partea noastri de cofinanlare, amopreciat ct este imperios necesar, sB utiliz5m din aceast5
parte, suma de 9.620 lei, pentru a conserva, dar mai ares, pentru a preintempina deteriorarea proiectului
de investitii demarat, respectjv, constructia.

Avand in vedere argumentele de fapt si de drept prezentate credem cd acest proiect de hotS.are
este justificat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) _ (4) din Ordonanta de
Urgent5 a Guvernului Rom5niei Nr. 522019 privind Codul Adminlstrativ, am procedat, impreun5 cu
secretarul comunei, la nomrnalizarea compartimentului Financiar-contabilitate, Impozite 9i raxe Locale
care trebuie sd analizeze si sE intocmeasc5 raportur de speciaritate, stabirind ca datl de depunere a
raportului ziua de 05,11,2021, ora 15:00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al
inaintat acest proiect de hottrere in vederea dezbaterii si
ActivitEti Economico-Financiare",

Cu stimE,

comunei Tlbucani, judelul Neamt cEreia ii va fi
intocmirii avizului consultativ este "Comisia de

PRIMA&
IOAN RUSU

fi*/
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COMPARTIMENT,,FINANCIAR.CONTABILITATE, IMPOZITE 9I TAXE LOCALE"
Nr.7622 din 5 noiembrie 2021

RAPORT

cu privire la Proiectul de hoddrc pivind aprcbarca DEWZL Ltfi DE LUCR.IRI
PARrIALE la Proiectul de Investitii 'cRlDIttITA CU zROaRAM ITORMA| Cu z Sitt
DE GRUPA - sat Tibucani, comuna Tibucani, judefut eamti parh in@rantd din

Proiectul 'privind Refoma Educatie - Lot 6", inrcgistrat sub llr. 80 din 5 noiembrie
2027

I OISA HfCUUl, referent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, Impozite
si Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei fbucani, judetul
Neamt;

VEzAnd proiectul de hot5rare privind aprobarea DEWZULUI DE LUCRIRI ?ARIIALE
la Proiectul de Investilii "GRiDINTTA cu pRocRAM NoRN4AL CU 2 SALI DE GRUPA - sat
Tibucani, comuna Tibucani, judelul Neam!", parte integranti din proiectul "privind Reforma
Educatie - Lot 6", inregistrat sub Nr, 80 din 5 noiembrie 2021, initiat de domnul primar Ioan
Rusu, proiect insotit de Referatul de aprobare intocmit de domnul primar Ioan Rusu nr. 7599
din 5 noiembrie 2021, din care, cit5m:

"Proiectul se justific5 din urmStoarele considerente:
Acest Proiect de investitii, de la inceputul demar5rii sale, s-a aflat gi se afl5 9i in prezent,

in coordonarea I.4inisterului Educatiei.
Din numeroasele disculii avute cu reprezentantii I4inisterului Educaliei cu privire la

continuarea acestui proied si in cursul acestui an, rispunsul ministerului a fost negativ.
Luend act si de interesul major al Comunei TIBUCANI, judetul Neamt, pentru

dezvoltarea unei infrastructuri modern precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate
publica, relevante pentru dezvoltarea durabila a comunitatii;

Din toate aceste considerente gi avend in vedere faptul c5, in cadrul acestui proiect de
investitii, avem ti noi partea noastrd de cofinantare, am preciat cE este imperios necesar, sb
utiliz;m din aceasG parte, suma de 9.620 lei, pentru a conserva, dar mai ales, pentru a
preintampina deteriorarea proiectului de investilii demarat, respectiv, constructia [...1.

Analizand temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constat8m cd solicitarea
Domnului Primar Rusu Ioan este legalS si indrept5titS, actualS si oportun5, intemeindu-se pe
prevederile:

- art.44, alin. (1) din Legea nr.2731 2006 privind finanlete publice tocale;- aft. 3, lil."b", din Ordonanta Guvernului Roman nr.71129.08.2002, prlvind
organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Ai privat de interes
local, aprobati prin Legea 3/2003.
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- ruorIUl lmill -




