
        
    ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA CIULNIŢA

                                                                 
                                                                       H O T Ǎ R Â R E

privind instrumentarea proiectului 
“ MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA  CIULNIŢA „

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 27.02.2014, 
având în vedere:
-  prevederile  H.G.  nr.  28/2008  privind  aprobarea  conţinutului  cadru  al  documentaţiei  tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii  şi  metodologiei  de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;

-prevederile art.44, alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,  cu modificările şi
completările ulterioare;

-prevederile Ghidul Solicitantului Măsura MIGAL4 (Măsura 413 prin Măsura 322 PNDR)
Examinând:
- referatul de aprobare nr.395/19.02.2014 întocmit de domnul Gheorghe Stelică – Primarul comunei

CIULNIŢA  ,
- raportul nr.396/19.02.2014 al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului, 
--raportul nr.409/3/19.02.2014  al comisiei de specialitate a consiliului local

În temeiul art.36, alin 4, lit d, art 45, alin 2, lit.d şi art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1.  Se  aprobă  Studiul  de  fezabilitate,  proiectul  tehnic  şi  implementarea  proiectului

“MODERNIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE, COMUNA CIULNIŢA „  pentru care se

solicită finanţarea în baza   Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) – MIGAL4 (Măsura 413 prin

Măsura 322) “Dezvoltarea infrastructurii fizice de bază în mediul rural”.

Art.2.  Se  aprobă  necesitatea  şi  oportunitatea  proiectului  “MODERNIZAREA  SERVICIULUI

PUBLIC DE SALUBRIZARE,  COMUNA CIULNIŢA  „  conform documentatiei  tehnico  –  economice  şi

indicatorii tehnico-economici, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3  Investiţia va deservi populaţia comunei CIULNITA   care este în nr. de 2450 persoane

Art.4. Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de

cel puţin 5 ani de la data la care investiţiile au fost date în exploatare, din veniturile proprii ale bugetului

local si/sau împrumuturi.

https://docs.google.com/open?id=0BzoKGUKffDQsQTRqem5PME55c1U


Art.5  Orice cheltuieli  neeligibile impuse de implementarea proiectului integrat prevăzut la art.1, se

suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.

Art.6.  Proiectul  “MODERNIZAREA  SERVICIULUI  PUBLIC  DE  SALUBRIZARE,  COMUNA

CIULNIŢA „ prin investitiile propuse se încadrează în P.U.G. al comunei  CIULNIŢA

Art.7. Se desemneaza responsabilul legal de proiect în persoana domnului GHEORGHE STELICĂ,

primarul comunei CIULNIŢA   .

Art.8.  Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însarcinează  primarul  comunei,  Dl

GHEORGHE STELICĂ.

Art.9  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Ciulniţa, în termenul

prevăzut de lege, primarului comunei Ciulniţa,  Prefectului Judeţului Ialomiţa şi se aduce la cunoştinţă

publică prin publicarea pe pagina de internet .

              

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

  
   

   NR. 11
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 27.02.2014

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 abţineri (din 11 consilieri în
funcţie au fost prezenţi  10 )


