ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI

HOTĂRÂRE
privind instrumentarea proiectului „Refacerea şi modernizarea
drumurilor comunale afectate de calamităţile din anul 2010
în comuna Grămeşti, judeţul Suceava”

Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava ;
Având în vedere :
Expunerea de motive prezentată de către dl. Şuleap Vasile - primarul comunei Grămeşti,
judeţul Suceava, înregistrată sub nr. 2151/14.06.2011 ;
Raportul întocmit de către dl. Țuclea Mihai – referent urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Grămeşti ;
Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosocială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi
turism din cadrul Consiliului Local ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ;
În temeiul dispoziţiilor art. 9, art. 36, alin.(2), lit. „b” şi „c”, alin.(4), lit. „d” şi ale art. 45 din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei, derularea tuturor acţiunilor pentru
instrumentarea proiectului de investiţie „REFACEREA ŞI MODERNIZAREA DRUMURILOR
COMUNALE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE DIN ANUL 2010 ÎN COMUNA
GRĂMEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA” prin programul FEADR 2007 – 2013 – Axa III – Calitatea
vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale – Submăsura 322d.
Art. 2. Sumele necesare privind lucrările proiectului vor fi prevăzute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiţiei.
Art. 3. Se aprobă angajamentul Consiliului Local al comunei Grămeşti de a suporta cheltuielile
de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care
investiţia a fost dată în exploatare.
Art. 4. Reprezentantul legal al proiectului „REFACEREA ŞI MODERNIZAREA
DRUMURILOR COMUNALE AFECTATE DE CALAMITĂŢILE DIN ANUL 2010 ÎN
COMUNA GRĂMEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA” este primarul comunei Grămeşti, judeţul
Suceava, domnul Şuleap Vasile.

Art. 5. Investiţia face parte din Strategia de Dezvoltare Locală şi P.U.G.
Art. 6. Primarul comunei Grămeşti şi Biroul buget-finanţe, contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Grămeşti, judeţul Suceava vor aduce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

AGACHE RADU
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Contrasemnează,
Secretarul comunei
GHEORGHE AIFTINCĂI

