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privi nd aprobarea i nd icatorilor teh nico-econom ici,
depunerea 9i implementarea proiectului

,,ACHtZtTtE UTTLAJ MULTIFUNCTIONAL CU ATA$AMENTE, COMUNA TORMAC,
JUDETUL TIMI9"

Consiliul Local Tormac, jud. Timig,
AvAnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

%rrt 120 gi art. 121alin. (1) qi (2) din Constitulia RomAniei, republicatd;

Wirarl. S gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 199/1997;

Wart.7 alin. (2) qi art. 1166 gi urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul
civil, republicatd, cu modiftcdrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenfii;

(}:art. 20 qi 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;

$."rt.36 alin. (2) lit. b) qi d) din Legea administraliei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificirile gi completirile ulterioare;

W,,.Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare;
linind seama de prevederile art. 43 alin. (a) din Legea nr.2412000 privind normele

de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicatd, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare,
in temeiul prevederilor art.45 alin. (1) qi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea

administrafiei publice locale nr. 21512001, republicat6, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare,

luAnd act de:
a) Expunerea de motive nr. 4455 I 5.12.2017 a d-lui Csaki Karol

primarul comunei Tormac, prin care se susline necesitatea gi oportunitatea
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdlii;

lon Lucian,
proiectului,

adopti prezenta

HOIAnAne:

Art. 1. - Se constatd necesitatea realizdrii investiliei ,,Achizi[ie utilaj multifunctional
cu atagamente, comuna Tormac, judelul Timig". Necesitatea acestei achizi[ii vine din lipsa
dotdrii Compartimentului Administrativ gi de Gospoddrire comunald cu utilaje gi/sau
echipamente cu ajutorul cdrora sd realizeze lucrdri de Tntrelinere, reparalii gi exploatare a
drumurilor comunale, strizilor, spaliilor verzi gi a altor obiective 9i spa[ii publice aflate in
admi nistrarea comu nei.

A fost identificatd oportunitatea de atragere de fonduri europene prin intermediul
submdsurii 1168 - "Dezvoltarea microregiunii prin realizare de investitii in infrastructurd,
echipamenfe gi dotare" finantati de Grupul de Actiune Locald Timigul de Centru.

lnvestilia presupune achizitia unui utilaj multifunclional cu atagamente de lucru
pentru dotarea Comapartimentului Administrativ gi de Gospoddrire Comunald, care face
obiectul memoriului justificativ ,, Achizi[ie utilaj multifunclional cu atagamente, comuna
Tormac, judetul Timig".

Potenfialul economic al investifiei este reprezentat de imbundtS[irea calit6!ii
serviciilor publice locale furnizate populafiei gi reducerea costurilor serviciilor externalizate
si drept urmare, cregterea nivelului de trai la nivelul comunei, cu rezultatul dezvoltdrii
economice 9i sociale a comunei.



Ca urmare, se aprobd Cererea de Finanlare gi Memoriul justificativ al proiectului
,ACHIZITIE UTILAJ MULTIFUNCTIONAL CU ATA$AMENTE, COMUNA TORMAC,
JUDETUL TlMl$", depunerea acestuia in cadrul mdsurii menfionate mai sus, precum gi
implementarea proiectului, denumit Tn continuare Proiect.

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investifiei, in cazul obfinerii finanldrii prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald (PNDR) - Grupul de Acliune Locald Timigul de Centru, potrivit legii.

Art. 3. - Consiliul Local al comunei se obligd sd asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investi(iei pe o perioadd de minimum 5 ani de la
data efectudrii ultimei pl5[i in cadrul Proiectului.

Art. 4. - Se aprobd caracteristicile tehnico-economice ale Proiectului, precum gi
datele privind numirul locuitorilor gi operatorilor economici deserviti de Proiect, toate
acestea fiind cuprinse in Anexa 1, anexd care este parte integranti din prezenta hotdrdre.

Art. 5. - Persoana delegatd pentru relalionarea cu Grupul de Acliune LocalS
Timigul de Centru, in vederea derul5rii proiectului este Viceprimarul comunei- Marcu Oana
Mirela.

Art. 6. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd de cdtre primarul
Csaki Karol lon Lucian.

Art. 7. - Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei, in
termenul previzut de lege, primarului comunei gi prefectului judelului Timig gi se aduce la
cunogtinld publicd prin afigarea la sediul primiriei, precum gi pe pagina de internet
www.tormac.ro.

Contrasemneazd'.
Secretarul comunei Tormac

Prezenta hotdrdre afost adoptatd tn qedinla din data de 5.12.2017 astfel:
- Consilieri locali tn functie I l,
- consilieri prezenti 

-B- nr. Voturi pentru E
- nr. Voturi impotriva
- abyineri de la vot


