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HOTARARE
privind instrumentarea proiectului. "Modernizare grădiniță cu program normal Rădeni, comuna
Roșcani, județul Iași în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare” in vederea depunerii spre
finantare la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice

prin Programul National de dezvoltare locala, Subprogramul 'Modernizarea satului romanesc'.
Domeniul: unităţi de învăţământ preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi
gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de
învăţământ special de stat.
Consiliul local al comunei Roscani, judetul Iasi, intrunit in sedinta extraordinara din
13.06.2016
Avand in vedere:
*

Referatul d-lui Petcu Florin, consilier juridic in cadrul primariei comunei Roscani, din care
reiese necesitatea si oportunitatea investitiei, raportul de avizare favorabil al comisiei de
specialitate;

*

Interesul major al comunei Roscani, judetul Iasi, pentru renovarea si modernizarea unitatilor
scolare in vederea obtinerii avizului de functionare si necesitatea asigurarii serviciilor de
ulilitate publica, precum si necesitatea accesarii fondurilor publice relevante pentru
dezvoltarea durabila a comunitatii;

*

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare, Legii nr.339 /2015 - legea bugetului de stat pe anul
2016;

*

Hotararea CLRoscani nr. 9/02.02.2016 privind aprobarea bugetului local al comunei
Roscani.

*
*

Votul liber exprimat al consilierilor prezenti in cadrul sedintei;
Prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală;
Prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;

*
*

In temeiul prevederilor art.36 alin. (2) lit.'b', alin.(4) lit.'e si f, alin.(6) lit.'a' pct.2, 4, 14, art. 39
alin. 2, art. 45 alin. (2) lit.'d' si art. 115 alin. (1) lit.'b din legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala. republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O TAR A S T E :
Art.1. Se aproba Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie din proiectul:
Modernizare grădiniță cu program normal Rădeni, comuna Roșcani, județul Iași în vederea obținerii
autorizației sanitare de funcționare.
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Art.2. Se aproba indicatorii tehnico-economici precizati in Studiul de Fezabilitate.
Art.3. Proiectul se va depune spre finantare la MDRAP prin Programul National de dezvoltare
locala.

Subprogramul

Modernizarea

satului

romanesc.

Domeniul:

unităţi

de

învăţământ

preuniversitar, respectiv: grădiniţe, şcoli generale primare şi gimnaziale, licee, grupuri şcolare, colegii
naţionale, şcoli profesionale, şcoli postliceale, unităţi de învăţământ special de stat.
Art.4. Valoarea totala a obiectivului de investitie este de 589.720,00 lei inclusiv TVA, din
care se aproba cofinantarea din bugetul local in suma totala de 30.627,00 lei inclusiv TVA, conform
deviz general actualizat, conform anexei nr. 1 care face parte integrala din prezenta hotarare.
Art.5. Se numeste reprezentant legal al proiectului integral, domnul Gheorghiu Ginovel
primarul Comunei Roscani, judetul Iasi.
Art. 6. Secretarul comunei Roscani va comunica copia dupa prezenta hotarare primarului
comunei Roscani si tuturor persoanelor interesate , un exemplar il va face public prin afisare la sediul
Primariei Roscani

si un exemplar il va inainta Institutiei Prefectului Judetului Iasi- Serviciul de

Control a Legalitatii Actelor si Contencios Administrativ .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Consilier local:

Surugiu Mihai
contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU MIHAELA
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