CONSILruL LOCAL COSTULENI
JUDETUL TASI

HOTARAREANR.
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Privind aclnlizarea documentatiilor

tehnico- economici pentru obiectivul de investilie
"Reabilitare Si extindere Cdmin Cultural in sat Costuleni " din comuna Costuleni, jud.
Iasi " in vederea finanf[rii prin Programul Nafional de Dezvoltare Locald Subprogramul - " Modernizarea satului romdnesc"

Consiliul Local al comunei Costuleni, intrunit in

sedinta

extraordinara din 3.06.2013 ;
Avand in vedere expunerea de motive a d-nului Harabagiu Dumitru, primarul
comunei Costuleni cu privire la participarea comunei Costuleni la Programul Nafional de
Dezvoltare Local5 - Subprogramul - " Modernizarea satului romdnesc" inregistrat cu nr.
62 din31.05.2013 ;
Av6nd in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Costuleni, judeful
Iaqi inregistrat cu nr. 63 din 31.05.2013 ;
Avand in vedere prevederile H.G. nr. 2812008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnice aferente investitiilor publice precum si a structurii si a
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de
interventii ;
Avand in vedere avizril favoribil al Comisiilor de specialitate din cadrul
consiliului Local al comunei costuleni inregistrat sub nr. 68 din 31.05.2013 ;
Avdnd in vedere prevederile OUG 2812013 pentru aprobarea Programului
Nafional de Dezvoltare Local5 precum gi Normele metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor OUG 2Sl20l3 pentru aprobarea Programului Na{ional de
Dezvoltare Locali;
Tindnd seama de prevederile Legii nr.27312006 privind finantele publice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avdnd in vedere HCL Costuleni nr. 3612009 privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru proiectul integrat FEADR , Mdsura 322, sesiunea iulie 2009;
In temeiul art.45 alin.l din Legea 215/2001privind administratia publica locala
republicata,

HOTARASTE

Art.l Se aprobd

actualizarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investi[i e " "Reabililare Si extindere Cdmin Cultural in
sat Costuleni " din comuna Costuleni, jud. Iasi " in vederea oblinerii finanfErii prin

Programul Nafional de Dezvoltare Local6
romdnesc"

-

Subprogramul

- " Modernizarea satului

.

Art.z Se aprobd numirea d-nului Harabagiu Dumitru, primar al comunei
Costuleni , ca reprezentant legal al comunei Costuleni in vederea implementirii ,
instrumentdrii gi realizdrii proiectului "Reabilitare gi ertindere Cdmin Cultural in sat
Costuleni " din comuna Costuleni, jud. fasi u.
Art. 3 Necesitatea si oportunitatea investitei este data de urmatoarel'e elemente:
- Implicarea tinerilor in activitdli cultural recreative ;

Infiintarea si functionarea unor cursuri pentru copiii 9i tinerii din comun6;
gruauf de saracie aferent comunei Costuleni este !9 44,6yo, ceea.ce.determina
incadrarea comunei in categoria,,localitati cu grad de saracie mediu";
Art.4 Comuna Costuleni, judetul Iasi isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile
deintretinere gi /sau repararea investiliei 9i cofinanlarea investiliei ;
Art. 5 Se apro6e asigurarea accesului public la investilia realizatd prin proiect,
fIrE

tore ;
Art. 6

Secretarul comunei Costuleni va comunica copii dupa prezenta hotarare

-

Total
consilieri
locali alesi
Prezenti
Pentru

13

lmootrivI

0
0

Abtineri

Institutiei Prefectului Judetului lasi;
Consiliului Judefean Ia$i ;
Primarului comunei Costuleni ;
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