ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Ậ R E A Nr. 41
din 14 Martie 2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli care nu sunt eligibile prin Programul National de Dezvoltare Locala pentru obiectivul de investitie
„MODERNIZARE INFRASTRUCTURA RUTIERA IN COMUNA TURENI,
JUDETUL CLUJ”
Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru odinară din data de 14.03.2017;
Analizand :
-Expunerea de motive nr. 1660 din 14.03.2017 a doamnei Manaila Elena Daniela ,primarul comunei Tureni,judetul Cluj
-Referatul nr. 1661 din data de 14.03.2017 al biroul de urbanism,agricol si turism de specialitate al Primariei Comunei
Tureni ,prin care se solicita promovarea unei hotarari privind instrumentarea proiectului :,, Modernizare infrastructura
rutiera in Comuna Tureni,judetul Cluj ,, cu finantare prin fondurile publice nerambursabile obtinute prin Programul
National De Dezvoltare Locala
-Ordinul MDRAP nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Planului National de Dezvoltare Locala ,cu modificarile
si completarile ulterioare
În temeiul art.36 alin. 2b si d ale alin.6 lit.a punctul 14 si ale art.45 alin.2 ,art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta
HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aproba depunerea solicitarii de finantare a,, Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Tureni,judetul Cluj ,,
prin Programul National de Dezvoltare Locala .
Art. 2. Se confirma faptul ca proiectul se incadreaza in P.U.G. al Comunei Tureni si P.A.T. Judetean.
Art..3. Se aproba indicatorii tehnico-economici ai investitiei ,, Modernizare infrastructura rutiera in Comuna Tureni,judetul
Cluj ,, in valoare de 5891824,25 lei (inclusiv TVA ) din care de la bugetul de stat 5668178,43 (inclusiv TVA ) lei si de la
bugetul local 223645,82(inclusiv TVA ) lei ; capacitatea fiind de 8089 metri.
Art. 4. Consiliul local al Comunei Tureni sustine necesitatea investitiei avand in vedere importanta acesteia pentru
dezvoltarea economica a zonei ,cresterea nivelului de trai al populatiei deservite ,cresterea spiritului antreprenorial si
crearea de noi locuri de munca.
Art.5. Consiliul local se angajeaza sa prevada in hotararea consiliului local privind bugetul comunei a sumelor privind
cheltuielile neeligibile ,respectiv suma de 223645,82 lei inclusiv TVA necesara realizarii investitiei pe perioada realizarii
ei.
Art. 6. Consiliul local al Comunei Tureni se angajeaza sa suporte din fonduri proprii cheltuielile de mentenanta si
gestionarea investitiilor pe toata durata de functionare a acestora respectiv minim 5 ani.
Art.7. Primarul Comunei Tureni,va duce la indeplinire prezenta hotarare in cazul in care va avea finantare prin
Programul National de Dezvoltare Locala
Art. 8. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul prevăzut de lege către :
-

Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
Primarul comunei Tureni ,
Compartimentului de specialitate
Ministerul Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOAR VASILE

SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 ,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
10
Nr. consilieri prezenţi = 10
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0

