COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR 9
privind instrumentarea proiectului
DE GOSPODARIRE COMUNALA iN COMUNA
SERVICIUIU1
,,DOTAREA
CoSrur.rNI, JUDETUL IASI" propus spre finantare PRIN MASURA 41.322ASOCIATIA GAL $TEFAN CEL MARE

Consiliul Local al comunei Costulenijudetul Iasi, intrunit in sedinta
ordinara din 28 martie 2013;
Av6nd in vedere:
- expunerea de motive a d-nului Harabagiu Dumitru , primarul comunei Costuleni cu
privire la necesitatea si oportunitatea investitiei necesara pentru un numar de 4073 de locuitori
ai comunei Costuleni, judetul Iagi, inregistrata cu nr. 35/18.03.2013;
- prevederile art. 44 , alin. (1) din Lg. 2731 2006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare ;
- Ghidul Solicitantului pentru accesarea Mdsurii 41. 322 - ,,Renovarea, denoltarca
satelor, imbundtdJirea serviciilor de bazd pentru economia gi populafia rurald 9i punerea in
valoare a mogtenirii rurale", Capitolul4.1. Documentele necesare intocmirii cererii de finan(are;
- raportul de specialitate al secretarului comunei Costuleni inregistrat cu nr.
36118.03.2013;

Avdnd in vedere avinil favorabil al Comisie pentru dezvoltarea economico-sociald,
buget, finanfe, administrarea domeniului public ai privat al comunei , servicii 9i comerf,
gospoddrire comunald gi protec(ia mediului inregistrat cu nr. 41122.03.2013

;

Avdnd in vedere HCL Costuleni nr. 25 din29.09.2005 privind infiinfarea Serviciului de
gospoddrire comunald;
In temeiul art.3$,alin.2,lit. d qi alin.6, art.45, alin.l, art.l15, alin.l, lit. b din Legea
2l5l2}Ol privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare.
HOTARASTE

ART.I Se insugegte Memoriul justificativ pentru obiectivul de investitii ,,DOTAREA
SERVTCruLUI DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA COSTULENI, JUDETUL
IASI"

;

ART. 2 Se aprobd

instrumentarea proiectului:,,DoTAREA SERVICruLUI DE
GOSPODARIRE COMUNATA m COMUNA COSTULENI, ruDETUL IA$I", in vederea
accesdrii fondurilor europene nerambursabile conform PNDR si ASOCIATIA GAL $TEFAN
CEL MARE Masura 41.322.
ART. 3 Necesitatea si oportunitatea investitei este data de urmatoarele elemente:
- in prezent serviciul de gospodarire comunala functioneaza cu ajutorul utilajelor si
'echipamentelor
inchiriate, fapt care determina costuri ridicate pentru comuna;

serviciilor publice determina imbunatatirea calitatii vietii locuitorilor comunei,
conservarea mostenirii culturale si istorice, stimularea activitatii de redresare a mediului,
respectarea principiului dezvoltarii durabile;
- gradul de saracie aferent comunei Costuleni este de 44,6Yo, ceea ce determina incadrarea
comunei in categoria,,localitati cu grad de saracie mediu";
ART . 4 Se aprobd numirea d-nului Harabagiu Dumitru, primar al comunei Costuleni, ca
reprezentant legal al comunei Costuleni in vederea implementirii, instrumentdrii 9i realizdrii
prbiectului,,DoTAREA SERVICruLUI DE GOSPODARIRE COMUNALA IN COMUNA
COSTULENI, JUDETUL IASI".
ART.5 Proiectul propus spre finantare deserveste un numar de 4073 de locuitori ai

- dezvoltarea

comunei

.

;

':

ART.,6 Comuna Costuleni, judetul Iasi isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile

de

mentenanfd girgestionarea investi1iei pe o perioadd de cel pu(in 5 ani de la data la care investifia
va fi data in exploatare ;
ART.7 Primarul comunei Costuleni judetul Iasi va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari ;
ART. 8 Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Iasi ;
- Primarului comunei Costuleni.
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