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PROIECT DE

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instrumentării proiectului
,, Dotarea căminului cultural din localitatea Sosdea, judeţul Caraş-Severin ,,
în cadrul G.A.L. Timis-Torontal-Barzava
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru,
Având în vedere:
• expunerea de motive şi proiectul de hotărâre iniţiat ;
• ghidul solicitantului Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale",, emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Durabile în care sunt
prevăzute condiţiile ce trebuie îndeplinite de către autorităţile publice locale care
accesează fonduri pe această măsură,
• proiectul ,, Dotarea căminului cultural din localitatea Șoșdea , judeţul CaraşSeverin ,, ;
• prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si
completările ulterioare ;
• avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local şi raportul compartimentului
contabilitate ;
• prevederile art. art. 36 alin. 2 lit. c) şi d) din Legea nr. 215 / 2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală,
În temeiul art. 45 alin. 2 şi 126 din Legea nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. – Consiliul Local Maureni aprobă accesarea de fonduri nerambursabile P.N.D.R.
acordate prin Măsura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" în cadrul G.A.L.
Timis-Torontal-Barzava.
Art.2. – Accesarea fondurilor prevăzute la art. 1 se va face pentru proiectul ,, Dotarea
căminului cultural din localitatea Șoșdea, judeţul Caraş-Severin ,, .
Art.3.(1) – Se constată că investiţia este necesară şi oportună pentru dezvoltarea comunei
Măureni, aşa cum rezultă şi din documentaţiile tehnico-economice întocmite pentru realizarea
proiectului menţionat la art. 2.
(2) – Numărul total al locuitorilor comunei Măureni este de 2.800 de locuitori.
(3) – Lucrările sunt incluse / prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiţiei, respectiv pe anii 2014 şi 2015.

Art.4. – Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei Măureni.
Art.5.(1) – În urma finalizării investiţiei, ,, Dotarea căminului cultural din localitatea
Șoșdea, judeţul Caraş-Severin ,, Consiliul Local Măureni se obligă să respecte reglementările în
vigoare pentru punerea în funcţiune şi să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei
integrate pentru cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
(2) - Consiliul Local Măureni se obligă să asigure utilizarea spaţiului în care se va face
dotarea exclusiv pentru activităţile prevăzute.
Art.6. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei ca
responsabil legal de proiect şi compartimentul contabilul din aparatul de specialitate al primarului.
Art.7. - Prezenta hotărâre intră în vigoare potrivit art. 49 alin (1) din Legea nr. 215 / 2001 cu
modificările ulterioare, se aduce la cunoştinţă publică prin afişare şi publicare pe pagina web şi se
transmite potrivit art. 48 alin. (2) şi art. 117 lit. e) din aceeaşi lege la:
•
•
•

Instituţia Prefectului Judeţul Caraş-Severin;
Primarul Comunei Măureni;
compartimentul financiar contabil din cadrul aparatul de specialitate al
primarului.
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