ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
..............................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260;
tel:0242523123;
HOTĂRÎRE
Privind implementarea Proiectul denumit “Modernizare strazi in comuna ULMENI,
judetul Calarasi”
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta ordinara din
data de 28 Martie 2017
Avînd în vedere;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr.1011/01.03.2017;
- Prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020,
sub masura 7.2, investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara
mica-depunere online - versiunea 2016;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local;; Comisia juridica si de disciplina , inregistrat sub nr.5/27.03.2017 , Comisia de
Agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea teritoriului si urbanism…..,
inregistrat sub nr.5/27.03.2017.si Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati
social culturale, culte, munca si protective sociala si protective copii, tineret si
sport,inregistrat sub nr.6/27.03.2017;
- Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului ; Comisia juridica
si de disciplina , inregistrat sub nr.1582/28.03.2017, Comisia de Agricultura, activitati
economico- financiare, amenajarea teritoriului si urbanism….., inregistrat sub
nr.1577/28.03.2017 si Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social
culturale, culte, munca si protective sociala si protective copii, tineret si
sport,inregistrat sub nr.1583/27.03.2017
- Prevederile art.36 alin.(6) lit.(a) pct.(14) şi în temeiul art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările si
completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE;
Art. 1. Se aprobă implementarea de către comuna Ulmeni a proiectului ”Modernizare
strazi in comuna Ulmeni, judetul Calarasi”, denumit în continuare Proiectul ca
prioritate investiţională;
Art. 2. Se aprobă următoarele:
- necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al investiţiei ”Modernizare strazi in
comuna Ulmeni, judetul Calarasi”;
- lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei în
cazul obţinerii finanţării;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă a investiţiei pe o perioadă de
minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăţi;

- numarul de locuitori deserviti de proiect se regasesc in anexa, care este parte
integranta din prezenta hotarare;
- caracteristici tehnice ale investiţiei propuse (lungimi, arii, volume, capacităţi etc.) se
regăsesc în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre;
- agenţii economici deserviţi direct de investiţie se regăsesc în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre;
- nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei Ulmeni pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului în persoana domnului Primar – Uleia Gheorghe.
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla
sa calitate şi de ordonator principal de credite, respectiv domnul Uleia Gheorghe–
primar al comunei Ulmeni;
Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiţiei, în cazul obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la
articolul 1, precum şi cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru proiectul realizat,
se suportă din veniturile proprii ale bugetului local şi/sau împrumuturi.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Ulmeni, prin compartimentele de specialitate.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege, primarului Uleia Gheorghe şi prefectului judeţului Calarasi
şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul primăriei.
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