
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TIBUCANI

PROIECT DE HOTiRARE

privind aprobarea sumei de 425.88019 lei,..reprezentend fuc,iri pentru paftea de
cofina-ntare la Proiectut de rnvestidi ,GRiDrtlItA cu pRocRAM I$oRMAL cu 2

SALI DE GRUPA - sat ,nbucan+ @muna .Tibuanl juclelul Neamti parE
integrantd din Prciectul "pivind Reforma Educatie - Lot 6,,, inrcgistrat sub ltr. 3

din 72 ianua e 2O2Z

Avizat pentru legalitate,
SECRETAR

Jr. Coca Ambtosd

Ioan RUSU, primarul comunei Tibucani. iudetul Neamt;
Avend in vedere i

- prevederile art.44, alin. (1) din Legea nr.2731 2006 privind flnanlele pubtice locale;- prevederile att. 3, lit,"b", din Ordonanta Guvernului Romen nr.71/29.08.2002,
privind organizarea serviciilor publice de administrare a domeniului public Ai privat de interes
local, aprobatb prin Legea 3/2003;

in temeiul dispoziliilor art. 139 atin. (3), tit e), art. 129, atin. (2) tit. b), alin. (a) tit. d)
din Ordonanla de urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr. 5712019 privind Codut ldminisiritiv, cu
modific5rile 9i completSrile ulterioare,

HOriRiSrE:

Art 1. Se aprobi suma de 425,880,19 lei, reprezentand lucrEri pentru partea de
cofinantare la Proiectut de tnvestitii "GRiDINITA CU PROGRAM NORJr{iL CU 2 SIU DE
GRUPA - sat Tibucani, comuna Tibucani. judetul Neamt,,, parte integrante din
Proiectul -priv-ind Reforma Educaliei - Lot 6., conform anexei, parte integranti din
prezenta hot5rere.

Art.2. - Secretarul comunei va inainta 9i comunica prezenta hotirare autorititilor si
persoanelor interesate gi-o va aduce la cunos-tin!; publici prin afigaj la sediu instituliei.
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ROMANIA

JUDETUL NEAMT

COMUNA TIBUCANI
PRIMAR
Nr. 331 din 12 ianuatie 2022

REFERAT
de aprobare a Prcieciului de holitarc privind aPrubarea sumei de 425'880,79 leL

reprezentend tucrdi pentru par@a de colinanpre la Prciectul de Investilii 'GRiDIiII.TA CU

PROGRAM ITORMAL CU 2 S4LI DE GRUPi - et .fibucani, @muna libucani, iudefrrl Neamt",
parE integrand din Proiectut "privind Reforma Educalie - Lot 6'i inrcgistrat sub r. 3 din

72 ianuarie 2022

IOAN RUSU, primarul comunei Tibucanir judelul Neam!;

Proiectul de hotSrAre propus consiliului local spre adoptare se justific5 din urmttoarele

considerente:

Acest Proiect de investilii, de la inceputul demarSrii sale, s-a aflat 9i se afl5 ti in prezenf in

coordonarea Ministerului Educaliei.

Luand act ti de interesul major al comunei TIBUCANI, judetul Neamt, pentru dezvoltarea unei

infrastructuri moderne, precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate publici, relevante pentru

dezvoltarea durabilt a comunit5lii;
Din toate aceste considerente 9i avand in vedere faptul c5, in cadrul acestui proiect de investilii,

avem 9i noi partea de cofinanlare, am apreciat ci este imperios necesar, sE utilizHm din aceasti parte,

suma de 425.880,19 lei, pentru a continua lucr5rile, aceastE sum5, resprezentand restul pdrlii noastre de

cofinanlare.
Avend in vedere argumentele de fapt 9i de drept prezentate credem c; acest proiect de hot5rare

este justificat, motiv pentru care, in temeiul prevederilor art. 136 alin. (3) - (a) din Ordonanla de

Urgen!5 a Guvernului Romaniei Nr.522019 privind Codul Administrativ, am procedat, impreunl cu

secretarul comunei, la nominalizarea Compartimentului Financiar-Contabilitate, lmpozite 9i Taxe Locale

care trebuie st analizeze 9i # intocmeascE raportul de specialitate, stabilind ca dati de depunere a

raportului ziua de 12.01.2022, ora 15:00.

Comisia de specialitate din cadrul Consiliul Local al comuneinbucani, iudelul Neam! cireia ii va fi

inaintat acest proiect de hoterare in vederea dezbaterii 9i intocmirii avizului consultativ este "Comisia de

ActiviGli Economico-Financiare".

Cu stimd,
PRIMA&
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ROMANIA

,UDETUL NEAI,IT

COMUNA TIBUCANI
COMPARTIMENT -FINANCIAR.COT{TABILITATE, TMPOZTE 9I TAXE LOCALE"
Nr. 332 din 12 ianuaie 2022

RAFORT

cu privi,e la Pmi*firl de hotlrdre Uivind aprotut@ sunei (E 425,860,19 LL
reprczendnd tuqdri pentru pat&a de afinanFrc la Pruiecal de Investiq-i

"GRlDrtrTA CU PROGRAL' ITORITAL CU 2 SiLr DE CRlrPl - et libucani, @muna
Tibucani, jude.tut eamf, Hrte inEgnnd din Pmiectul "priviftl Rebrma Eduafr:e -

Lot 6", inrcgistnt iub r. 3 din 72 ianuarie 2022

MOISi NIcULAI, referent in cadrul Compartimentului Financiar-Contabilitate, lmpozite

9i Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei lbucani, judelul

Neam!;
VEzend proiectul de hotErare privind aprobarea sumei de 425.880,19 lei, reprezentand

lucriri pentru partea de cofinanlare la Proiectul de Investilii "GRiDINIIA CU PROGMM

NORI4AL CU 2 SALI DE GRUPA - sat 'Ibucani, comuna Jlbucani, judelul Neamt", parte

integrant5 din Proiectul "privind Reforma Educalie - Lot 6', inregistrat sub Nr. 3 din 12 ianuarie

2022, iniliat de domnul primar Ioan Rusu, proiect insolit de Referatul de aprobare intocmit de

domnul primar Ioan Rusu nr.7599 din 331 din 12 ianuarie 2022, din care, cit5m:

"Proiectul se justificS din urm5toarele considerente:

Acest Proiect de investitii, de la inceputul demartrii sale, s-a aflat 9i se aflI 5i in prezent,

in coordonarea Ministerului Educaliei.

Luend act 9i de interesul major al Comunei TIBUCANI, judetul Neamt, pentru

dezvoltarea unei infrastructuri moderne, precum si necesitatea asigurarii serviciilor de utilitate

publicS, relevante pentru dezvoltarea durabila a comunittlii;
Din toate aceste considerente 9i avand in vedere faptul c5, in cadrul acestui proiect de

investilii, avem 9i noi partea de cofinanlare, am apreciat cA este imperios necesar, sE utilizim
din aceas$ parte, suma de 425.880,19 lei, pentru a continua lucr5rile, aceast6 sum;,

resprezentand restul p5r-tii noastre de coflnantare [...].
Analizend temeinicia motivelor care stau la baza propunerii, constatim ci solicitarea

Domnului Primar Rusu Ioan este legalS 9i indrepttliti, actualS 9i oportunS, intemeindu-se pe

prevederile:
- at7. 44, alin. (1) din Legea nr.273l 2006 privind finantele publice locale;

- art. 3, lit."b", din Ordonanla Guvernului Romen ff.7L129.0A,2002, privind organizarea
serviciilor publice de administrare a domeniului public ai privat de interes local, aprobatB prin

Legea 3/2003.

Moisi Niculai,

I


