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HOTĂRÂREA nr. 70 din 26 noiembrie 2015 
pentru implementarea proiectului „Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural 

din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț” 
 
Consiliul Local al Comunei Borlești, județul Neamț 
 
Având în vedere:  

• Ghidul solicitantului, Submăsura 7.6 „Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;  

• art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;  
• art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;  
• art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;  
• art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;  
• art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
• Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
 
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
 
luând act de: 

• referatul de aprobare prezentat de către viceprimarul Puică Vasile, în calitatea sa de 
inițiator, înregistrat cu nr. 10487 din 26.11.2015, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;  

• raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primăriei, 
înregistrat cu nr. 10488 din 26.11.2015, prin care se motivează, în drept și în fapt,  
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea 
colectivității;  

• raportul comisiei de specialitate nr. 10489 din 26.11.2015 al Consiliului Local Borlești, 
 

constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiției publice de 
interes local, a cărei documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 69 din 26.11.2015 privind aprobarea documentației tehnico-economice a proiectului 
„Renovarea, modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, 

județul Neamț”, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 

Art. 1 - Se aprobă implementarea și instrumentarea proiectului „Renovarea, 

modernizarea și dotarea căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”, 
denumit în continuare Proiectul. 



Art. 2 - Se aprobă următoarele: 
• necesitatea şi oportunitatea investiţiei „Renovarea, modernizarea și dotarea 

căminului cultural din sat Borlești, comuna Borlești, județul Neamț”; 
• lucrările se prevăd în bugetul local al solicitantului – Comuna Borlești pentru 

perioada de realizare a investiţiei în cazul obţinerii finanţării; 
• angajamentul de a suporta cheltuielile de întreţinere /mentenanță a investiţiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți; 
• caracteristici tehnice ale investiției propuse (lungimi, arii, volume, capacități etc.) 

se regăsesc în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 
• nominalizarea şi delegarea reprezentantului legal al comunei Borlesti pentru relaţia 

cu AFIR în derularea proiectului în persoana domnului Primar – Iliuță Vasile. 
Art. 3 - Reprezentantul legal al comunei Borlești este, potrivit legii, primarul acesteia, în 

dubla sa calitate și de ordonator principal de credite, în persoana domnului Iliuță Vasile. 
Art. 4 – Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - 
P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 5 – Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la 
articolul 1, precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru proiectul realizat, se suportă 
din veniturile proprii ale bugetului local și/sau împrumuturi. 

Art. 6 – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către viceprimarul 
Puică Vasile. 

Art. 7 – Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Staicu Cristina, în 
termenul prevăzut de lege, primarului Iliuță Vasile și prefectului județului Neamț și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 
www.borlesti.ro. 
 
 
  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ  
 ȚURCANU FLORIN GHEORGHE         

CONTRASEMNEAZĂ 
    Secretar STAICU CRISTINA 

 
 
 
1. Nr. consilieri prezenți: … din totalul de 14 consilieri ce formează consiliul local. 
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu … voturi pentru.                  
  


