ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind instrumentarea şi aprobarea implicării Consiliului Local Scînteia, judeţul Iaşi în proiectului integrat
“Modernizare Drum de utilitate publică Lunca Rateş – Boroseşti – Scînteia; Reabilitarea Căminului Cultural
din satul Scînteia; Amenajarea Pieţei Tradiţionale Scînteia ; Construire Centru de zi pentru copii în sistem
After School în satul Scînteia, comuna Scînteia; Construire Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în
comuna Scînteia ; Crearea Centrului pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor locale şi a festivalului
zilele comunei Scînteia”.
Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 20.07.2009, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 242/15.06.2009, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 244/15.06.2009;
¾ referatul nr. 246/15.06.2009, 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 şi acest proiect de investitie;
¾ Măsura 3.2.2. din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală : « Renovarea, dezvoltarea satelor », îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale, creşterea
calităţii vieţii în zonele rurale, diversificarea economiei rurale, ca o cerinţă a îmbunătăţirii calităţii vieţii, creşterea
atractivităţii şi interesului pentru zonele rurale;
¾ Anexa II a Regulamentului nr. 1974/2006, Punctele 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2 şi 5.3.3.2.3;
¾ art. 52, lit b, i, ii şi art. 56, 57 din Regulamentului CE nr. 1698/2005;
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. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării construcţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
¾ O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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 referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea Teritoriului şi
Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 248/15.06.2009;
¾ votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
¾ art. 36 (4) lit. d) şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SCÎNTEIA, JUDEŢUL IAŞI, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE
Art.1. Se aproba comtinutul proiectului integrat: Modernizare Drum de utilitate publică Lunca Rateş –
Boroseşti – Scînteia; Reabilitare Cămin Cultural din satul Scînteia; Amenajarea Pieţei Tradiţionale Scînteia ;
Construire Centru de zi pentru copii în sistem After School în satul Scînteia, comuna Scînteia; Construire
Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în comuna Scînteia ; Crearea Centrului pentru promovarea şi
conservarea tradiţiilor locale şi a festivalului zilele comunei Scînteia.
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Art.2. Proiectul mai sus mentionat este considerat:
(1) necesar si oportun, datorita necesitatilor identificate la nivelul comunei Scînteia, Judetul Iaşi, este
imperios necesar sa se realizeze următoarele investitii:
- Modernizare Drum de utilitate publică Lunca Rateş – Boroseşti – Scînteia;
- Reabilitare Cămin Cultural din satul Scînteia;
- Amenajarea Pieţei Tradiţionale Scînteia ;
- Construire Centru de zi pentru copii în sistem After School în satul Scînteia, comuna Scînteia;
- Construire Sistem Integrat de Management al Deşeurilor în comuna Scînteia ;
- Crearea Centrului pentru promovarea şi conservarea tradiţiilor locale şi a festivalului zilele comunei
Scînteia.
(2) investitia va deservi, direct sau indirect, intreaga populatie a comunei Scînteia, in numar total de 4685 .
Art.3.Investitiile de realizat sunt prevazute in planurile de dezvoltare viitoare a comunei Scînteia.
Art.4. Valoarea totala a proiectelor este de 2.500.000 euro la care se adauga TVA.
Art.5. Consiliul local Scînteia în numele comunei Scînteia este de acord cu aplicarea acestui proiect in
cadrul programului FEADR, masura 322 – Dezvoltarea si Modernizarea Satelor, si in acelasi timp isi asuma toate
responsabilitatile ce-i revin din acest program.
Art.6. Consiliul local Scînteia în numele comunei Scînteia se angajează să asigure exploatarea drumurilor
în conformitate cu reglementarile în vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor.
Art.7. Consiliul local Scînteia în numele comunei Scînteia se angajează să suporte cheltuielile de
mentenenta si gestionare a investitiei pe o perioada de 5 ani de la terminarea proiectului.
Art.8. Consiliul local Scînteia în numele comunei Scînteia se angajează să finanţeze toate costurile
neeligibile şi conexe aferente proiectului.
Art.9. Se aproba parteneriatele incheiate cu Parohia Sf. Voievozi Mihail si Gavril – Scînteia pe parte
culturala şi cu Parohia Cuv. Parascheva - Bodesti, comuna Scinteia, pe parte socială.
Art.10. Se numeste responsabil legal al proiectului Dl. Fănică Săcăleanu in calitate de Primar al Comunei
Scînteia, judeţul Iaşi.
Art.11.-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

Contrasemnează,
SECRETAR,
Florin ILĂŞOAIA
Nr. 57
Din 20.07.2009
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