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HOTĂRÂREA NR. 35 

 privind implementarea proiectului  

„ACHIZIȚIE TRACTOR ȘI AGREGATE, COMUNA NICȘENI, JUDEȚUL BOTOȘANI” 

 

 

 

Întrunit în ședința ordinară din 27.08.2021,  

 

 

urmare a referatului de specialitate nr. 4015/20.08.2021, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4017/20.08.2021, 

luând în considerare avizul comisiei de specialitate a consiliului local, 

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, 129 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 

42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, art. 120 alin. 1 și art. 121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod 

Civil, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

 

Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului: „Achiziție tractor și agregate, comuna 

Nicșeni, județul Botoșani”. 

Art. 2 Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției: „Achiziție 

tractor și agregate, comuna Nicșeni, județul Botoșani”. 

Art. 3 Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Măsura 19 LEADER din Programul 

Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., Submăsura 19.2, Măsura M6.B.1/6B a SDL GAL 

„Codrii de Aramă”, potrivit legii. 

Art. 4 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul proiectului. 

Art. 5 Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de proiect, după caz, precum 

și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 
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Art. 6 Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 7 Primarul comunei Nicșeni asigură ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin 

aparatul de specialitate.  

Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut 

de lege, primarului și prefectului județului Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișarea 

la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet.  

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ       VIZA CFP 

                          Secretar general al comunei                  Administrator public 

       Holoc Ioan        Diac-Milatinovici Lucian-Iulian       Pătrăuţanu Andreea-Raluca 

 

 

 

Consilieri în funcţie 11 prezenţi 9 voturi pentru 9 voturi împotrivă 0 abţineri 0 


