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HOTARAREA NR. 1 DIN 8.01.2015
Privind aprobarea instrumentarii proiectului ,, Achizitie utilaj multifunctional pentru comuna
Roscani jud. Iasi ”, finantat prin programul FEADR Masura 41.322 , prin intermediul GAL
„Valea Prutului ”

Consiliul Local al comunei Roscani , intrunit in sedinta extraordinara ,
Avand in vedere:
Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Roscani, avand

ca obiect instrumentarea

proiectului ,, Achizitie utilaj multifunctional , pentru comuna Roscani jud. Iasi ”, finantat prin programul

FEADR Masura 41.322 , prin intermediul GAL „Valea Prutului ”.
Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 41.322 „Renovarea dezvoltarea satelor,
înbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii
rurale”
Prevederile art.36 alin(4) lit.d din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completărileulterioare;
În temeiul art.45 alin(1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aproba instrumentarea proiectului ,, Achizitie utilaj multifunctional , pentru comuna
Roscani jud. Iasi ”, finantat prin programul FEADR Masura 41.322 , prin intermediul GAL „Valea

Prutului ”.
Art.2 Se aproba intocmirea Memoriului Justificativ si a Cererii de finantare , conform Ghidului
solicitantului aferent Masurii 41.322 ce va fi depus spre finantare de Grupul de Actiune Locala ,, Valea
Lupului ” jud. Iasi .
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Art. 3 Comuna Roscani considera necesara si oportuna instrumentarea proiectului ,, Achizitie utilaj
multifunctional,pentru

comuna

Roscani

jud.

Iasi”

din

urmatoarele

considerente :

- in comuna Roscani, jud. Iasi , exista un numar de 1732 de locuitori ;
- fodnurile necesare achizitionarii utilajului multifunctional sun asigurate prin

programul

FEADR Masura 41.322 , prin intermediul GAL „Valea Prutului ” ;
Art. 4 . Se aproba cuprinderea in bugetul local al comunei Roscani , in calitate de beneficiar , a
sumelor reprezentand cheltuieli neeligibile aferente utilajului multifunctional pentru comuna Roscani jud.
Iasi .
Art. 5 Sumele necesare pentru acoperirea taxei pe valoare adaugata , aferente proiectului sus
mentionat , vor fi asigurate de la bugetul de stat , prin Ministerul Finantelor Publice –Actiuni Generale din
pozitia globala denumita ,, Cofinantarea asistentei financiare nerambursabile postaderare de la
Comunitatea Europeana ” .
Art. 6 Comuna Roscani, prin intermediul bugetului local, se angajeaza sa suporte cheltuielile de
mentenanta si gestionarea investitiei pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost data
in exploatare ;
Art. 7 Responsabilul legal de proiect pentru urmarirea investitiei prin Program FEADR Masura
41.322 va fi dl. Gheorghiu Ginovel – primarul comunei Roscani jud. Iasi ;
Art. 8Secretarul Primariei comunei Roşcani, judeţul Iaşi, va comunica prezenta hotarare
primarului, compartimentului financiar-contabil din cadrul Primariei Roscani , Serviciului de control al
legalitatii actelor si al contenciosului administrativ din cadrul Institutiei Prefectului judetului Iasi si o va
aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul Primariei Roscani .

PRESEDINTE DE SEDINTA
HUTU MIHAI

contrasemneaza pentru legalitate
SECRETAR
PETCU FLORIN
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