
ROMÂNIA 

JUDETUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEȘTI 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea instrumentarii proiectului de investitie 

"Modernizare străzi și ulițe sătești -  Balanu, comuna Borlești, județul 

Neamț" 

 

Consiliul local al comunei Borlești, judetul Neamt   

Luand act de: 
- Nota de fundamentare a primarului comunei Borlești, județul Neamț; 
- Referatul și fișa sinteză întocmite de specialist urbanism; 
- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Borlești; 

În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale  prevederilor 
art.36 alin(4) lit.d  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul  dispozițiilor art.45 alin(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTARASTE: 

Art. 1 Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei " Modernizare 

străzi și ulițe sătești - Balanu, comuna Borlești, județul Neamț " finantata cu 

fonduri nerambursabile FEADR, Masura 41.322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, 

îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea 



în valoare a moştenirii rurale" prin Asociatia Grupul de Actiune Locala „ Nicolae 

Roznovanu".  

Art. 2 – Populația comunei Borlești este de  9.046  locuitori. 

 
Art. 3 Se aproba angajamentul Consiliului local al Comunei Borlești, să 

suporte cheltuielile de mentenanță si gestionare a investiției menționata la art. 1, pe 
o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investiția va fi dată in exploatare. 
 

Art. 4 Se vor suporta cheltuielile eligibile si neeligibile aferente proiectului  
" Modernizare străzi și ulițe sătești - Balanu, comuna Borlești, județul Neamț" 
din bugetul local. 
 

Art. 5  Se aproba  numirea Reprezentantului legal al proiectului in persoana 
d-lui Primar Iliuță Vasile. 
 

Art. 6  Primarul comunei si compartimentul financiar vor duce la indeplinire 
prevederile prezentei hotarari. 
 

Art. 7 Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului si 
Institutiei Prefectului Judetului Neamt, in vederea exercitarii controlului de 
legalitate și  va asigura publicitatea acesteia in conditiile legii. 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

PĂTRUNJEL MIHAIL 
 
 

                                                       AVIZAT, 
                                                        SECRETAR STAICU CRISTINA 
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