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ROMANIA

CoNSILIUL LOCAL AL COMUNET SrNE$Tr
JUDETUL IASI
Tel/fax tO232-325100 cod postal 7O745O
Site: www.primariasinesti. ro

HOTARARE Nr.84

privind aprobarea implementarii proiectului ,,Dotarea spatiilor uerzi si agrement public
in satele co,muneiSrnestr, judetul lasi"

Consiliul Local al Comunei Sinesti,
Analizdnd Expunerea de motive nr. 5486128.11.2Q17 a Primarului Comunei Sinesti,
Avand in vedere:
- Rapoftul de specialitate nr" 5487128.11.2017 intocmit de catre d-na Poftala Elena,
responsabil cu achizitiile publice si implementarea proiectelor in aparatul de specialitate al
Primarului;
- Raportul de specialitate nr. 5527129.11.2017 intocmit de catre d-nul Tomusescu
Octavian, contabil in aparatul de specialitate al Primarului;
- In conformitate cu Programul Nalional de Dezvoltare Rurald (PNDR) 2014-2020,
Mdsura 3.3 -,,Dezvoltare locald in mediul rural" aprobate prin H.G.R, nr.22612015 privind
stabilirea cadrului general de implementare a mdsurilor programului na[ional de dezvoltare
rurald cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald gi de la bugetul
de stat;
Vazand si prevederile:
- Legii nr,2412007 privind reglementarea gi administrarea spatiilor verzi din
intravilanul localitdtilor, republicata, cu modificari si completari;
- Legii nr, Legii nr.5212003, privind transparenta decizionalS in administratia
publicd locald,
- HC.L. nr.2812017 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli
pentru anul2017;
Ludnd in considerare avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate din cadrul
Consitiului Local al Comunei Sinesti

ln baza prevederilor aft, 36 alin. 2, lit. b, alin. 6, lit,a, pct. 9 gi 10 si in temeiul art.
45 alin. (1)coroborat cu arl. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei publice locale nr.
21512001, republicatd, cu modifiedrile si completdrile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,Dotarea spatiilor verzi si
agrement public in satele comunei Srnesfi, judetul lasi" denumit in continuare
Proiectul.

Art.2. - Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei
,,Dotarea spatiilor verzi si agrement public in satele comunei Sinesfi, judetul lasi".
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finanldrii prin Programul Nafional de Dezvoltare
Rurald - P.N,D.R., potrivit legii.

Art. 4. - Autoritdlile administra{iei publice locale se obligd sd asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investi{iei pe o perioadd de minimum 5
ani de la data efectudrii ultimei plali in cadrul Froiectului.
Art. 5. - Numdrul locuitorilor gi operatorii economici deservili de Proiect, dupa caz,
precum gi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexd, care este parte
integrantd din prezenta hotdrAre.
Art. 6. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia
Holivov Petru, avand gi calitatea de ordonator principal de credite.
Art. 7. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se asigurd de cdtre primarul
comunei Sinesti, judetul lasi.
Art. 8. - Prezenta hotdrAre se comunicd, prin intermediul secretarului comunei
Sinesti in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Sinesti gi Prefectuluijudelului lasi
gi spre cunogtinld publicd prin afigarea la sediul primdriei, precum gi pe pagina de internet.

Adoptatd astdzi: 04 decembrie2017

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Contrasemnat conform art.47
din Legea nr.21512001

SECRETAR,

Jr. Nancy Loghin

ANEXA NR,

1 LA H,C,L. NR ,84,/04.12.2017

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SINESTI

Nr,

Crt.
L

Numdrul locuitorilor deserviti de proiect

4,171 locuitori

2

Operatori economici deserviti de proiect

32

Achizitie de echipamente aferente
dotarii spatiilor verzi si agrement
public in satele comunei Sinesti,

3

judetul lasi

Adoptatd astdzi: 04 decembrie2017

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier,

Mlrgineanu Rozica
Contrasemnat conform art. 47
din Legea nr.2l5l200l

SEcRETAR,

Jr. Nancy Loghin

