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  HOTARAREA nr. 59 

Din 26.05.2021 

privind implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor sociale din Orașul Rupea 

prin achiziția de echipamente și dotări specifice 

 

 Consiliul Local al orasului Rupea, intrunit in sedinta publica, ordinara , la data de 

26.05.2021  

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul orasului Rupea în calitatea sa 

de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport 

pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul de Specialitate al Secretarului General UAT , prin care se motivează, în 

drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivității; 

 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 

convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

 -art. 129 alin. (2) lit. b) și d)  si alin (7) lid d) din Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

în temeiul prevederilor art. 139  alin. (1) și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul 

administrativ , cu modificările și completările ulterioare, 

 

    HOTĂRĂȘTE : 
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor sociale din Orașul 

Rupea prin achiziția de echipamente și dotări specifice”, denumit în continuare Proiectul. 

 

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 

Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
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Art. 3. – Avand in vedere necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei 

autoritatea publica locala se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de 

mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 

cadrul Proiectului. 

 

Art. 4. - Caracteristicile tehnice ale Proiectului si numărul de locuitori deserviţi de proiect / 

beneficiari direcţi, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 5. - Reprezentantul legal al orasului este, potrivit legii, primarul acestuia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite. Derularea proiectului si si relatia cu AFIR si 

GAL este asigurata de catre reprezentantul legal al Orasului Rupea domnul Opris Alexandru. 

 

Art. 6. – Orașul Rupea iși ia angajamentul că proiectul nu va fi generator de venit. 

 

Art. 7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul orașului 

Rupea 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA                                                  CONTRASEMNEAZA    

Prof. Dorin Ioan  Baba                                                               Secretar General U.A.T.  

              jr. Ioana Madalina Roman     
 

 

 

 

 

 

CVORUM:    DIFUZARE: 

Nr. consileri Prez. Abs.  Vot  1 ex. Institutiei Prefectului  

1 ex. Dosar sedinta 

1 ex. Mapa primar 

1 ex. Afisare. 

P Î A 

15   13 2 13 - - 
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