
ROMANIA 

JUDETUL NEAMT 


COMUNA CiNDE$TI 

CONSILIUL LOCAL 


HOTARARE 
privind aprobarea, implementarea ~i aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

privind realizarea obiectivului de investitie "Reabilitare, modernizare si dotare 
Camin cultural in satul Cinde~ti, comuna Cinde~ti, judetul Neamt" 

Consiliullocal al comunei CTnde~ti, judetul Neamt ; 
Vazand expunerea de motive a primarului comunei prin care se propune implementarea 

proiectului investitie "Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural in satul Cinde~ti, 
comuna Cinde~ti, judetul Neamt" Tn cadrul PNDR Submasura 7.6 -Investitii asociate cu 
protejarea patrimoniului cultural ~i proiectul de hotarare initiat Tn acest sens , avizat favorabil de 
catre comisiile de specialitate ale consiliului ; 

In temeiul prevederilor art.36 alin .(2) lit."d" , alin.(6) pct. 4 ~i al art.A5 alin.(1) din Legea 
administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 

HOTARA$TE: 

Art.1 : Se aproba implementarea proiectului "Reabilitare, modernizare si dotare Camin 
cultural in satul Cinde~ti, comuna Cinde~ti, judetul Neamt" Tn cadrul PNDR Submasura 7.6 -
Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. 

Art.2 : Se Tmputernice§te primarul comunei CTnde~ti, domnul State Gheorghe-Daniel, pentru a 
semna documentatia necesara cu privire la depunerea proiectului mentionat ~i de a gestiona ~i 
semna orice documente in relatia cu institutia finantatoare (AFIR). 

Art.3 : Consiliul Local al Comunei CTnde~ti, judetul Neamt considera oportuna si absolut 
necesara realizarea proiectului si se angajeaza sa prevada Tn bugetullocal pentru perioada de 
realizare a investitiei, sumele necesare lucrarilor ~i achizitiilor aferente implementarii proiectului Tn 
cazulTn care se obtine finantarea. 

I I 

ArtA : Se aproba raportul de activitate privind activitatile culturale ~i sociale desfa~urate Tn 
ultimile 12 luni (febr. 2016 - febr. 2017) ~i se aproba programul activitatilor culturale ~i sociale 
pentru anul 2017. Detalierea activitatilor se regase~te Tn anexa 1 la prezenta hotarare. 

Art.5 : Consiliul Local al Comunei CTnde~ti, judetul Neamt, se angajeaza sa suporte din bugetul 
local sumele necesare cofinantarii investitiei cat §i cele pentru Tntretinerea, mentenanta, 
gestionarea §i/sau repararea investitiilor realizate pentru 0 perioada de cel putin 10 ani de la data 
de la care investitia a fost data in exploatare. 

Art.6 : Proiectul este negenerator de venituri, accesulla investitia realizata va fi gratuit, 
neingradit, nediscriminatoriu cu respectarea tuturor reglementarilor legale. Numarul de locuitori ai 
satelor comunei CTndesti ce vor fi deserviti de investitie este de 4.252 locuitori. 

I I 

Art.7 : Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru implementareaproiectului de investitie 
"Reabilitare, modernizare si dotare Camin cultural Tn satul Cinde~ti, comuna Cinde~ti, judetul 
Neamt" in cadrul PNDR Submasura 7.6 - Investitii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, 
care este Tn valoare de maxim 500.000 Euro fara TVA. 



Indicatori tehnici : 
Suprafata camin ce se va reabilita, moderniza ~i dota: 
Suprafata teren totala =1.238 mp 
Suprafata cladire camin cultural =371 mp 

Indicatori economici : 
Valoare de investitie: 

Reabilitare, modernizare si 
dotare Camin cultural in 

Valoare investitie 
TVA Valoare (inclusiv TVA)

satul Cinde~ti, comuna 
Cindesti, judetul Neamt Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 

TOTAL GENERAL 1.911.192 425.665 357.949 2.269.141 505.388 
din care C+M 1.445.337 321.909 274.614 1.719.051 383.071 

Durata de realizare a investitiei este de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare. 

Art.8 : Primarul comunei C7nde~ti , compartimentul financiar-contabil din cadrul Primariei 
C7nde~tiJ vor duce la 7ndeplinire prevederile prezentei hotarari. 
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