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 Luand in dezbatere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Agapia privind aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii „Realizare punte pietonală punct 

Ţărincuţă , sat Agapia, comuna Agapia, jud.Neamt 

 Analizand referatul de aprobare prezentat de primarul comunei Agapia si in calitatea sa initiator 

al proiectului de hotarare prin care se susține necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, 

constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

 Luand in considerare documentația (deviz general) elaborată de SC ALIDO PROIECT  SRL. 

 Vazand raportul de specialitate al compartimentului de resort  la proiectul de hotarare privind 

obiectivul „Realizare punte pietonală punct Ţărincuţă, sat Agapia, comuna Agapia, 

jud.Neamt " si avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local 

 Fundamentata pe art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) și lit. d) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 - art. 20 alin. (1) lit. e) și lit. j), art. 23 alin. (2) lit. f) și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 

privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

   - Hotărârea Guvernului nr.907/2016, privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, actualizata; 

 In temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prezentati in devizul general estimativ pentru 

obiectivul de investiții „Realizare punte pietonală punct Ţărincuţă, sat Agapia, comuna Agapia, 

jud.Neamt " , prevăzut în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3.   Comuna Agapia, județul Neamț ia act de necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al 

investiţiei„Realizare punte pietonală punct Ţărincuţă, sat Agapia, comuna Agapia, jud.Neamt 

”,care va contribui în mod direct la creşterea calităţii vieţii locuitorilor comunei 

Art. 4.  Cheltuielile aferente Proiectului se vor finanta din bugetul local sau din alte surse de finantare 

identificate, potrivit legii. 

Art. 5. Se imputerniceste Primarul comunei Agapia-dl NASTASĂ NECULAI, pentru reprezentarea 

Comunei Agapia în derularea proiectului. 

Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Agapia, 

județul Neamț, dl. NASTASĂ NECULAI. 



Art. 7. - Prezenta hotărâre se comunică, în termenul prevăzut de lege persoanelor si autoritatilor 

interesate si se aduce la cunoștință publică prin afișarea la afișierul Primăriei Comunei Agapia si pe 

site-ul institutiei: www.agapia.ro. 

 

 

INITIATOR, 

PRIMAR, 
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