
 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL NEAMŢ 
CONSILIUL LOCAL COMUNA BORLEŞTI 

 
H O T Ă R Â R E 

Privind aprobarea instrumentării proiectului  de investiţie  
„Modernizare  drumuri în sat Ruseni (Satu Nou) comuna  Borleşti, 
judeţul Neamţ” finanţat  prin FEADR-Măsura 41.322 „Renovarea, 

drzvoltarea satelor, înbunătăţirea  serviciilor de bază  pentru economia  
şi populaţia  rurală  şi punerea  în valoare a moştenirii rurale” 

 
 Având în vedere nota de fundamentare la proiectul de hotărâre, a 
primarului comunei Borleşti; 
 Văzând avizul comisiilor de specialitate; 
 
 În conformitate cu prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
  
 În baza prevederilor art.36 alin(4) lit.d  din Legea administraţiei 
publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 
 În temeiul art.45 alin(1) din Legea administraţiei publice locale 
nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 Având în vedere 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” 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art. 1 – Se aprobă necesitatea şi oportunitatea învestiţiei  
„Modernizarea  drumuri în sat Ruseni (Sat  Nou), comuna Borleşti ,judeţul 
Neamţ”, finanţată  cu fonduri  nerambursabile FEAD, Măsura 41.322 
„Renovarea,dezvoltarea satelor, înbunătăţirea  serviciilor  de bază  pentru  
economia şi populaţia  rurală  şi punerea  în valoare a moştenirii  rurale” prin  
Asociaţia  GAL „ NICOLAE  ROZNOVANU”. 
 



 Art. 2 –Caracteristicile  principale şi indicatorii tehnico- economici  
sunt cuprinse  în anexa nr.1  care face  parte  integrantă  din  prevederile  
prezentei. 
 
        Art. 3     Numărul  de locuitorii  ai comunei   Borleşti  este de 9621.  
         
        Art.4  -  Investiţia „Modernizarea  drumuri în sat Ruseni (Sat  Nou), 
comuna Borleşti ,judeţul Neamţ”,  este prevăzută  în bugetul  local al 
Consiliului  local al Comunei Borleşti  pentru perioada de  realizare a 
investiţiei. 
 
        Art.5   -Se aprobă  angajamentul Consiliului  local al Comunei Borleşti 
,să suporte cheltuielile  de mentenanţă şi gestionare a investiţiilor  
menţionată la art 1, pe o perioadă de cel puţin 5 ani  de la data la care 
investiţia va fi dată  în exploatare. 
 
        Art.6 - Se  va asigura exploatarea drumurilor modernizate în 
conformitate  cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a 
drumurilor. 
          
        Art 7  -  Se aprobă  numirea reprezentantului legal al proiectului în 
persoana  d-lui Iliuţă Vasile. 
 
        Art.8  - Primarul comunei şi compartimentul financiar vor duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
  
       Art 9 –  Secretarul comunei va transmite autorităţilor şi persoanelor 
interesate prezenta hotărâre. 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA, 
CONSTANTIN  VIOREL 

                                                                                           
      CONTRASEMNEAZA 

            P .Secretar Staicu Cristina 
 
 
Nr.34/31.07.2013 
 
 



 
Anexa 1 

 la Hotărârea nr.34/31.07.2013  
 
 

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
„Modernizare drumuri in sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlesti, judetul Neamt" 

 

 

TITULAR: Judeţul NEAM, comuna Borlesti;  
 
INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI:  
 
●Valoarea totală a investiţiei: 888,959 mii lei +TVA, din care C+M: 881,903 mii lei + 
TVA  
 (la data întocmirii Studiului de fezabilitate)  
 
●Lungimea totala a drumurilor aferente investitiei „Modernizare drumuri in sat 
Ruseni (Satu Nou), comuna Borlesti, judetul Neamt" este: 

 

- lungimea drumurilor - 1,600  km; 

- lungime drumurilor laterale – 0,150 km. 

 
 
FINANŢAREA INVESTIŢIEI 
 
Finanţarea investiţiei se face din bugetul local si 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". 

 
 
 

PRIMAR, 
 

ILIUŢĂ VASILE 
 


