ROMÂNIA
Județul Botosani
CONSILIUL LOCAL ALComunei Vladeni
Codul de înregistrare fiscală: 3748490

PROIECT DE HOTĂRÂRE
nr.70 din 04.04.2016
privind implementarea proiectului MODERNIZARE DC 63A, DC 64A, STRADA NR.
755, STRADA NR. 497, DIN SAT VLADENI SI STRADA NR. 216, STRADA NR. 240,
STRADA NR. 409 DIN SAT MANDRESTI, COMUNA VLADENI, JUDETUL
BOTOSANI
Consiliul Local Vlădeni, județul Botoșani
Întrunit în ședință ordinară în data de ________________
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 dinLegea 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,
Luând act de:
a) Expunerea de motive prezentată de către primarul COMUNEI VLADENI2),
în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu nr. 68/04.04. 2016, prin care se susține
necesitatea și oportunitatea proiectului inițiat , constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. 69/04.04. 2016, prin care se motivează, în drept și în fapt,
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
c) raportul comisiilor
de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vlădeni,județul Botoșani ,
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de

fundamentare a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. ........../...............
privind investitiaMODERNIZARE DC 63A, DC 64A, STRADA NR. 755, STRADA NR.
497, DIN SAT VLADENI SI STRADA NR. 216, STRADA NR. 240, STRADA NR. 409
DIN SAT MANDRESTI, COMUNA VLADENI, JUDETUL BOTOSANI,
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,
Consiliul Local al COMUNEIVLĂDENI, Județul Botoșani ADOPTĂ prezenta
hotărâre:
Art. 1 Se aprobă implementarea proiectului MODERNIZARE DC 63A, DC 64A,
STRADA NR. 755, STRADA NR. 497, DIN SAT VLADENI SI STRADA NR. 216,
STRADA NR. 240, STRADA NR. 409 DIN SAT MANDRESTI, COMUNA VLADENI,
JUDETUL BOTOSANI, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2 Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al
investitiei„MODERNIZARE DC 63A, DC 64A, STRADA NR. 755, STRADA NR. 497,
DIN SAT VLADENI SI STRADA NR. 216, STRADA NR. 240, STRADA NR. 409 DIN
SAT MANDRESTI, COMUNA VLADENI, JUDETUL BOTOSANI
Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd 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. 4. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta(intretinere, reparare) a investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art.5 Agentii economici, institutii sociale si de interes public deservite direct de
proiect sunt: Sala de sport din sat Vladeni, Comuna Vladeni Jud. Botosani; Scola nr. 1
din sat Vladeni, Comuna Vladeni, Jud. Botosani, Biserica Penticostala Betel din sat
Vladeni Comuna Vladeni Jud. Botosani, Biserica Ortodoxa din sat Mandresti, Comuna
Vladeni, Jud. Botosani, Gradinita din sat Mandresti, Comuna Vladeni, Jud. Botosani,
CMI Dr. Vasiliu Nicoleta din sat Mandresti, Comuna Vladeni, Jud. Botosani".
Art. 6. Ținând cont de faptul că populatia stabilă acomunei Vladeni este de
4560 locuitori conform Recensământul Populației și Locuințelor din anul 2011 , proiectul
are urmatoarele caracteristici tehnice:
- Teren situat in intravilanul si extravilanul administrativ al comunei
Vladni, judetul Botosani
- Suprafata: 95.428mp
- Lungime: 7.000 ml

Art. 7 Se aproba nominalizarea si delegarea reprezentantului legal al comunei
Vladeni pe Domnul Primar Murariu Voicu pentru relatia cu AFIR in derularea
proiectului
Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate și de ordonator principal de credite
Art. 9. -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
COMUNEI VLADENI.
Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei
în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Vlădeni și prefectului județului
Botoșani și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și
pe pagina de internet www.comunavladeni.ro6).

INITIATOR
PRIMAR,
Ing. Murariu Voicu

