ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Prvind însuşirea şi aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul de investiţie
„Reabilitare Cămin Cultural în satul Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi”
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 20.07.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare nr. 166/10.06.2009, prezentată de primarul comunei, iniţiatorul proiectul de hotărâre
înregistrat la nr. 185/10.06.2009;
¾ referatul nr. 204/10.06.2009, întocmit de viceprimarul comunei;
¾ art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Programul de dezvoltare economico-socială al comunei pe perioada 2007-2013, aprobat de Consiliul Local, în
care se află cuprins proiectul de investitie „Reabilitare Cămin Cultural satul Scînteia, comuna Scînteia, judeţul
Iaşi”;
¾ 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;
¾ H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European
Agricol pentru Dezvolatrea Rurala prin Programul National de Dezvolatre Rurala 2007-2013;
¾ Ghidul Solicitantului pentru accesarea Masurii 322 – “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea serviciilor de
baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”;
¾ Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităţi Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism înregistrat la nr. 222/15.06.2009;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 alin. (4) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate ce cuprinde principalii indicatori tehnico - economici pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare Cămin Cultural în satul Scînteia, comuna Scînteia, judeţul Iaşi” contract/proiect
nr. 17/2009 elaborat de S.C. “ Arhiform “ S.R.L. Iaşi.
Art.2.- Se va promova documentaţia pe circuitul de întocmire a proiectului tehnic în vederea obţinerii
Autorizaţiei de Construire pentru implementarea proiectului de investiţii.
Art.3.-Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Consiliului Judeţean Iaşi –Direcţia Arhitect Şef,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai IFTIME
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