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Judetul CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI HORIA

Codul de inregistrare ficalà7453190 "

" ,

HOTARAREA,_,
nr. .J din 27 .02.2019

privind implementarea proiectului "CANTINÀ SOCIALÀ HORIA JUDETUL
CONST ANTA"

Consiliul local al comunei Horia,judetui Constanta,intrunit in ~edinta ordinara la
data de 27.02.2019;

Avand in vedere prevederile:
a) art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
b) art. 8 ~i 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) ~i art. 1166 ~i urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finantele publice loca"le, cu modificarile ~i

completarile ulterioare;

tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea, nr. 24/2000 privind normele
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile ~i
completarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege:

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) ~i celor aie art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, cu modificarile ~i completarile
ulterioare,

luand act de:
a) referatul de aprobare prezentat de catre primarul Comunei Horia, in calitatea

sa de initiator, inregistrat cu nr. 14/10.02.2019, prin care se sustine necesitatea ~i
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr. 15/10.08.2017 prin care se motiveaza,' in drept ~i in fapt,
necesitatea ~i oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitatii;

c)' raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Horia;
constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea

investitiilor publice de interes local, a caror documentatie tehnico-economica/nota de
fundamentare a fost aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.120/1 0.08.2017

Consiliul Local al comunei Horia adopta prezenta hotarare;
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Art.1.Se aproba implementarea proiectului "CANTINA SOCIALA HORIA

JUDETUL CONSTANTA", denumit in continuare Proiectul.
Art.2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru perioada

de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare
Rurala - P.N.D.R., potrivit legii.
Total valoare proiect cu TVA = 1,153,073.0361Iei
Total valoare proiect fara TVA = 247,307.88 euro
In anexa deviz generai proiect care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se aproba necesitatea, oportunitatea ~i potentialul economic al investitiei.
In anexa Studiu de necesitate si oportunitate care face parte integranta din prezenta
hotarare.

Art.4. Consiliul local al comunei Horia, 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.

Cheltuieli anuale estimate = 1.042.053 lei
In anexa prognoza cheltuielilor anuale care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5.Numarul locuitorilor ~i operatorii economici deserviti de Proiect, dupa caz
precum ~i caracteristicile tehnice aie Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte
integaranta din hotarare.
In anexa lista persoanelor care vor beneficia de serviciul social Cantina sociala, care face
parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Se aproba caracteristicile tehnice aie nvestitiei(lungimi,arii,volume,capacitati)
Suprafata construita 395 mp, capacitate de servire a masei 20 persoane / schimb,
capacitate de pregatire a mesei pentru minim 208 persoane,

Art.7.Reprezentantul legai al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia domnul
Sava Gigel, in calitate de ordonator principal de credite,in relatia cu AFIR ~i alte instiutii
, ,pentru derularea proiectului.

Art.8.Se aproba asigurarea cofinantarii proiectului cu sume din bugetul local pentru
~f unele categoriile de cheltuieli in valoare. de 223545 lei, constituita din cheltuieli neeligibile

41463 lei si cheltuieli de TVA in valoare de 182966 lei care se vor recupera in conformitate
CLI legislatia in viguare.
In anexa deviz generai proiect care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.9.Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
comunei Horia,Judetul Constanta

Art. 1O.Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul prevazut de lege, primarului comunei Horia ~i prefectului judetului Constanta ~i se
adl,.lce la cuno~tinta publica prin afi~area la sediul primariei, precum ~i pe pagina de
internet www primariahoriact@yahoo.com

Presedintele de sedinta,. .. Contrasemneaza:

Ilie Secretarul comunei

mailto:primariahoriact@yahoo.com

