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ROMANIA
JUDETUL IA$I
COMUNA COSTULENI
CONSILIUL LOCAL
privind instrumentarea

HOTARAREANR. 3 }

qi aproba,rea

impliclrii Consiliului Local Costuleni , jude(ul Iagi

,,Reabilitare, moderniru." ei il;".XL?fflltr,,r.u, in satur cozia, comuna
Costuleni , judeful Iaqi ',

Consiliul Local al comunei Costuleni, judeful
extraordinarl din 21.10.2013 ;

Iaqi , intrunit in

gedin(a

Av6nd in vedere:

initiatorul proiectului de hotdrdre cu privire la necesitatea gi oportunitatea proiectului
de investilii privind reabilitarea modernizarea gi dotarea areia.narrtrrlui cultural din
saful Cozia, comuna Costuleni;
16.t0.2013

;

activitdli sportive gi de agrement inregistrat cu nr. ll2/lg.lo.2013

;

Turismului privind aprobarea,,Ghidului operalional pentru realizareaobieciivului reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale gi dotarea agezdmintelor culturale din mediul rural din
cadrul Programului prioritar nalional pentru construirea de sedii pentru agezdminte culturale
in localitdlile unde nu existd asemenea institulii, precum gi pentru reabiliiarea,modernizarea,
dotarea gi finalizarea lucrdrilor de construclie a agezdmintelor culturale de drept public din
mediul rural gi mic urban";
publica;

din legea nr.21512001 privind administralia publicd locali, republicata cu modificdrile
gi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.45,alin 1, coroborat cu art.115, alin.(1), litera b din
Legea rtr.2l512001 a administraliei publice locale, republicat[ cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

HorARAsrE
Art.1. Se aprobd instrumentarea gi realtzareaproiectului ,,Reabilitare, modernizare gi
dotare clmin cultural in satul Cozia, comuna Costuleni , judeful Ia.gi ;,, cu aplicare in
cadrul ,,Programului prioritar na{ional pentru construirea de sedii
[.rrj"o aqezlminte
culturale in localitlfile unde nu existl asemenea institufii, precum qi pentru reabilitarea,
modernizarea, dotarea 9i finalizarea lucrlrilor de construcfi. u ug.rI-intelor culturale
de drept public din mediul rural gi mic urban,,.
Art.2. Lucrarea de investilie este necesarI qi oportuni pentru cei 4073 mii locuitori ai
comunei Costuleni, judelul Iagi .
Art.3 Necesitatea si oportunitatea investitei este data de urmatoarele elemente:

-

conservarea, protejarea qi promovarea

tradiliilor gi obiceiurilor locale;

implicarea tinerilor in activitdli cultural- artistice

;

-

infiintarea si functionarea unor cursuri pentru copiii gi tinerii din comun[

Art.4 Se aprobd Planul de activitate pe urmdtorii 3 ani de la darea in funcliune

a

agezdmAntului cultural, precum gi pistrarea destinaliei clddirii cu termen permanent.

Art. 5 Consiliul Local Costuleni se angajeaza sE suporte cheltuielile de mentenanfd
gi gestionare a investifiei, pe o perioadf, de cel pulin 5 ani de la data la care investi{ia a fost
datd in exploatare.
'.
Art.6 Investilia face parte din Strategia de dezvoltare Locald a comunei Costuleni
judeful Iagi , aprobatd prin hotdrdrea consiliului local Costuleni nr. din 2013.

Art.

7Se aprobd asigurarea cotei de cofinanlare de l0%o din valoarea totald

,

a

proiectului.

Art. 8 Cu ducerea la indeplinire aprezentei se insdrcineazd.primarul comunei, domnul
Harabagiu Dumitru, desemnat gi reprezentantul legal al proiectului.
Art. 9 Prezenta hotdrdre se comunic[ in termen legal Institu]iei Prefectului JudeJului
Isgi, primarului comunei Costuleni gi va fi adusd la cunogtinJd publicd prin grija secretarului
comunei.

Total
consilieri
locali alegi

13
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ll
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0

Ablineri

0
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