ROMANIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOISOARA
LEGISLATURA 2016-2020

HOTĂRÂREA nr. 40
Privind implementarea proiectului „ INFIINTARE SPATII
RECREERE, COMUNA BOISOARA, JUDETUL VALCEA „

Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara publica din data de
10.07.2017,la care participa un numar de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri in
functie;
Vazand ca prin Hotararea nr. 33 din 26.06.2017,dl. Leon Ion, a fost ales
presedinte de sedinta ;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte
sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, se menționează
următoarele avize, prevăzute de lege:
Conform CERTIFICATULUI DE URBANISM cu nr. 4 din data de 06.07.2017,
prin care sunt solicitate urmatoarele:
AVIZE: Directia Sanitara veterinara ,Directia de Sanatate Publica, Registrul
Comertului,etc.

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b)
din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,
luând act de:
a) Expunerea de motive prezentata de către primarul comunei, în
calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 1795/.06.07 2017, prin care se susține
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 1798/06.07.2017, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind
un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) tinand cont de raportul de avizare al raportul comisiei pentru programe de
dezvoltare economico-sociale, buget finante, administrarea domeniului public si
privat al comunei,gospodarie comunala, protectia mediului servicii si comert
inregistrat la nr.1801 din 07.07.2017,raportul comisiei pentru invatamant,
sanatate, cultura, activitati sportive si de agrement, inregistrat sub nr.1800 din
07.07.2017 si raportul comisiei pentru administratie publica locala
juridica,apararea ordinii publice si a drepturilor cetatenesti,inregistrat la
nr.1801din 07.07.2017, prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;
Vazand si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de catre
secretarul Comunei Boisoara si inregistrat sub nr.1802din 07.07.2017.
d)avand in vedere necesitatea de a asigura resursele financiare pentru
realizarea investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnicoeconomică/notă de fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 39/2017 privind ” „INFIINTARE SPATIU RECREERE, COMUNA
BOISOARA, JUDETUL VALCEA””,
In temeiul art.37,alin.1 si art.45 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare
,cu un nr.de 9 voturi pentru adopta urmatoarea :

HOTARARE
Art.1. -Se aprobă depunerea si implementarea proiectului „INFIINTARE
SPATIU RECREERE, COMUNA BOISOARA, JUDETUL VALCEA”, prin PNDRFEADR MASURA 19/6B/2 „Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate
populaţiei GAL ȚARA OLTULUI” denumit în continuare Proiectul.
Art.2. - Se aproba necesitatea si oportunitatea proiectului: „INFIINTARE
SPATIU RECREERE, COMUNA BOISOARA, JUDETUL VALCEA”
Art.3. - Se aproba documentatia tehnico-economica a proiectului:

-

devizul general, devizul general-cheltuieli eligibile si devizul general
cheltuieli neeligibile privind cheltuielile necesare realizarii investitiei
conform anexei 1;
Art.4. - Cheltuielile aferente Proiectului: „INFIINTARE SPATIU
RECREERE, COMUNA BOISOARA, JUDETUL VALCEA” sunt prevazute în
bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art.5. - Se angajeaza să suporte cheltuielile de mentenanta a prezentei
investitii pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în
cadrul Proiectului.
Art.6. - Numărul locuitorilor deserviti de proiect – numarul total de
locuitori, conform anexa 7 a ghidului solicitantului pentru masura 19/6B/2
„Crearea și extinderea serviciilor de bază destinate populaţiei GAL ȚARA
OLTULUI” este in numar de 1313.
- Caracteristicile tehnice ( lungimi, arii, volume, capacitati etc) sunt
prevazute in anexa 2 ce face parte din prezenta hotarare.
Art.7. - Consiliul Local al Comunei Boisoara, Judetul VALCEA, atesta
faptul ca infiintarea spatiului de recreere face parte din strategia locala de
dezvoltare a Comunei Boisoara pentru perioada 2016– 2020.
Art.8. - Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile
neeligibile ale proiectului pe durata de implementare a activităţilor ce derivă din
proiect.
Art.9. - Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care
intervin în derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din F.E.A.D.R. şi
fără de care proiectul nu poate fi implementat.
Art.10. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul
acesteia – d-nul Sandulache Mihai, în dubla sa calitate și de ordonator principal
de credite, sau administratorul public al comunei.
Art.11. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
d-nul Sandulache Mihai in calitate de reprezentant legal si primar al Comunei
Boisoara, judetul Valcea.
Art.12. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului
comunei Boisoara d-na MOHANU MARIOARA, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Boisora și a prefectului județului Valcea și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de
internet www.primaria-boisoara.ro .
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