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HOTĂRÂRE  

nr. 34 din 9.07.2011 

Privind instrumentarea şi aprobarea implicării  
Consiliului Local Borleşti, judeţul Neamţ, în proiectul: 

 
„Refacere drum comunal DC 126 Borleşti – Mastacăn – Şovoaia – Ruseni ca 

urmare a calamităţilor naturale din anul 2010, comuna Borleşti, judeţul 
Neamţ” 

 
 Consiliul Local Borleşti, judeţul Neamţ, întrunit în şedinţa din 29.07.2011 

Având în vedere: 

Ø expunerea de motive, prezentată de primarul comunei, d-l Olteanu Gheorghe, iniţiatorul proiectului 

de Hotărâre; 

Ø referatul de specialitate întocmit şi prezentat de secretarul unităţii administrativ teritoriale Borleşti; 

Ø Art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publica; 

Ø Art. 45 alin 1 din Legea administratiei publice locale nr.215/2001; 

Ø H.G.nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului – cadru al documentaţiei tehnico – economice 

aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general 

pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

Ø Art. 36 , alin (2), lit.b, alin (4) lit.d , art 63 alin.1 lit.c , precum şi pe cele ale art.126 din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală republicată şi modificată ; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 45, aliniatul 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, modificată şi completată, 

 

 

 

 



HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art. 1  Se aprobă instrumentarea şi realizarea proiectului :  „Refacere drum comunal DC 126 

Borleşti – Mastacăn – Şovoaia – Ruseni ca urmare a calamităţilor naturale din anul 2010, comuna 

Borleşti, judeţul Neamţ”, cu aplicare în cadrul Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, 

Măsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi 

populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale", Submăsura 322 d) „Investiţii privind lucrări 

de refacere şi modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundaţii în anul 2010". 

 Art.2   (1) Lucrarea de investiţie este necesară şi oportună, având o deosebită importanţă 

economică şi socială pentru cei 9 653 locuitori ai comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 

                             (2)   Investiţia are ca scop creşterea calităţii vieţii, atractivităţii şi interesului cetăţenilor 

pentru această zonă rurală; 

 Art.3  Se aprobă studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru obiectivul din 

cadrul investiţiei „Refacere drum comunal DC 126 Borleşti – Mastacăn – Şovoaia – Ruseni ca 

urmare a calamităţilor naturale din anul 2010, comuna Borleşti, judeţul Neamţ”. 

 Art.4   (1)  Lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei. 

    (2) Consiliul Local Borleşti se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi 

gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în 

exploatare. 

 Art. 5  Cu ducerea la indeplinirea prezentei se însărcinează primarul comunei, domnul Olteanu 

Gheorghe, desemnat si reprezentantul legal al proiectului. 

 Art. 6  Prezenta hotărâre se comunică în termen legal: 

- Instituţiei Prefectului judeţului Neamţ, pentru controlul legalităţii; 

- Primarului comunei Borleşti, judeţul Neamţ; 

- Consiliului Judeţean Neamţ – Direcţia Arhitect Şef; 

- Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate; 

- Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Borleşti, judeţul Neamţ; 

 
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ, 

 
Staicu Constantin 

 
 
          Contrasemnează secretar, 
                                                                                                                Staicu Cristina 
 


