ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA CIOHORÂNI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE NR.8
28.02.2014
privind aprobarea şi instrumentarea proiectului de investiţii
"Modernizare drumuri interioare L= 660 m (str. Silişte L= 200 m, str. M. Sadoveanu L= 170 m,
str. Libertăţii L= 90 m, str. mitropolit Visarion Puiu L= 100 m, str. 9 Septembrie L=100m)"
Consiliul Local al comunei Ciohorani, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din data de
28.02.2014;
Având în vedere expunerea de motive, înregistrată sub nr.38 din data de 07.02.2014,
întocmită de primarul comunei Ciohorani, cu privire la necesitatea si oportunitatea realizării
proiectului de investiţii Modernizare drumuri interioare L= 660 m (str. Silişte L= 200 m, str. M.
Sadoveanu L= 170 m, str. Libertăţii L= 90 m, str. Mitropolit Visarion Puiu L= 100 m, str. 9
Septembrie L=100 m)" precum si cu privire la instrumentarea proiectului, în calitate de iniţiator al
proiectului de hotărâre;
Având în vedere raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat sub nr. 39 din 07.201;
Având în vedere
prevederile Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 41.322
"Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală
şi punerea în valoare a moştenirii rurale"
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile O.U.G. nr.74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană şi a fondurilor alocate de
la bugetul de stat aferente programului de colectare şi gestionare a datelor necesare desfăşurării
politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului de control, inspecţie şi supraveghere în
domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei
fondurilor SAP ARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru
pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile
de garantare;
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 1/2014 privind aprobarea bugetului de venituri şi
cheltuieli al comunei Ciohorani, pentru anul 2014;
Având în vedere interesul major al comunei Ciohorani, judeţul Iaşi, pentru accesarea de fonduri
publice în vederea dezvoltării durabile a comunităţii;
Având în vedere avizul Comisiei economico-financiare, agricultură, protecţia mediului şi din
turism înregistrat sub nr.47 din 20.02.2014 ;
Având în vedere avizul Comisiei juridice şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi urbanism,
înregistrat sub nr.46 din 20.02.2014;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.d din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată ;
In temeiul prevederilor art.45 alin.2 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată si completată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Consiliul Local al comunei Ciohorani constată şi aprobă necesitatea şi oportunitatea
realizării proiectului de investiţii "Modernizare drumuri interioare L= 660 m (str. Silişte L= 200m, Str.
M. Sadoveanu L= 170 m, str. Libertăţii L= 90 m, str. Mitropolit Visarion Puiu L = 100 m, str. 9
Septembrie L=l 00 m)", propus spre finanţare în cadrul FEADR - măsura 41.322 "Renovarea,

dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale " prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală "Dragomiresti-Stefan cel Mare"
Art.2.Consiliul Local al comunei Ciohorăni constată că numărul de beneficiari deserviţi în
urma realizării investiţiei prevăzute la art. 1, este de 1793 persoane, acesta fiind umărul de locuitori ai
comunei Ciohorăni.
Art.3. Investiţia "Modernizare drumuri interioare L= 660 m (str. Silişte L= 200 m, Str. M.
Sadoveanu L= 170 m, str. Libertăţii L= 90 m, str. Mitropolit Visarion Puiu L = 100 m, str. 9
Septembrie L= 100 m)" este prevăzută în bugetul comunei Ciohorăni, pentru perioada de realizare a
investiţiei.
Art.4. Se aprobă finanţarea din bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Ciohorăni, a
cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiţii "Modernizare drumuri interioare L= 660 m
(str. Silişte L= 200m, Str. M. Sadoveanu L= 170 m, str. Libertăţii L= 90 m, str. Mitropolit Visarion
Puiu L= 100 m, str. 9 Septembrie L=100 m)".
Art.5. Consiliul Local al comunei Ciohorăni, se angajează să suporte cheltuielile de
mentenanţă şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi
dată în exploatare.
Art.6.Se numeşte reprezentant legal al proiectului, primarul comunei Ciohorăni, d-nul Simion
Ticu.
Art.7. Primarul comunei Ciohorăni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;
Art.8. Prezenta hotărâre se va comunica :
a) Prefectului judeţului Iaşi;
b) Primarului comunei Ciohorăni;
c) va fi adusa la cunoştinţă publică;
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