______________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat public-privat pentru
realizarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin cultural în satul Gemenea,
comuna Stulpicani, judeţul Suceava”.

Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava, întrunit în şedinţa din
06.05.2011;
Având în vedere:
 expunerea de motive, prezentată de primarul comunei, domnul Ostanschi
Vasile, iniţiatorul proiectului de hotărâre cu privire la necesitatea şi oportunitatea proiectului
de investiţii privind reabilitarea şi dotarea asezământului cultural din comuna Stulpicani;
 raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat la nr.___
din _____ 2011;
 Raportul comisiei de specialitate a consiliului local nr.1, respectiv pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public
şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism;
 Art.6 din Legea nr.52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
În conformitate cu :
- prevederile art.5,6,7 şi 8 lit.a din Legea nr.178/2010 privind parteneriatul
public-privat;
- H.G. nr.1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice a legii
parteneriatului public-privat nr.178/2010;
- O.U.G. nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului
public-privat nr.178/2010;
 Art.45, alin.2, lit.d din legea administraţiei publice locale nr.215/2001;
 Art.36, alin.(2), lit.b, alin.(4), lit.d, art.63, alin.1, lit.c, precum şi pe cele ale
art.126 din legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările
şi copmpletările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.45,alin.2, coroborat cu art.115, alin.(1), litera b din
Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contractul de parteneriat public-privat pentru realizarea
proiectului; „Reabilitare,modernizare şi dotare cămin cultural în satul Gemenea,
comuna Stulpicani , judeţul Suceava”, dintre Consiliul Local al comunei Stulpicani şi
Obştea Gemenea.
Art.2. Se împuterniceşte Primarul comunei, domnul Ostanschi Vasile, să semneze
în numele Consiliului Local al comunei Stulpicani, contractul de parteneriat public-privat pentru
realizarea proiectului „Reabilitare şi dotare cămin cultural în satul Gemenea, comuna
Stulpicani , judeţul Suceava, cu Obştea Gemenea.

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei,
domnul Ostanschi Vasile, desemnat şi reprezentantul legal al proiectului.
Art.4 Prezenta hotărăre se comunică în termen legal:
- Instituţiei Prefectului judeţului Suceava, pentru controlul legalităţii;
- Primarului comunei Stulpicani, judeţul Suceava;
- Autorităţilor, instituţiilor şi persoanelor interesate;
- Va fi afişată pe site-ul şi la sediul Primăriei comunei Stulpicani, judeţul Suceava.

Preşedinte de şedinţă,
Niculina Mihalea

Localitatea: Stulpicani
Data: 06.05.2011
Nr. 27.-

Contrasemnează:
Secretarul
comunei Stulpicani,judeţul Suceava
Liviu Mihalea

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STULPICANI
PRIMAR
Nr. ___ din _____2011

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de parteneriat publicprivat pentru realizarea proiectului „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin cultural în
satul Gemenea, comuna Stulpicani, judeţul Suceava”.

Având în vedere HCL. Stulpicani nr.24 din 06.05.2011 privind instrumentarea
şi aprobarea implicării Consiliului Local Stulpicani, judeţul Suceava, în proiectul „Reabilitare,
modernizare şi dotare Cămin cultural în satul Gemenea, comuna Stulpicani, judeţul Suceava”.
În conformitate cu:
- prevederile art.5,6,7 şi 8 lit.a din Legea nr.178/2010 privind parteneriatul
public-privat;
- H.G.nr.1239/2010 privind aprobarea Normelor metodologice a legii
parteneriatului public-privat nr.178/2010;
- O.U.G. nr. 39/2011 pentru modificarea şi completarea Legii parteneriatului
public-privat nr.178/2010;
Propun Consiliului local al comunei Stulpicani să fie de acord cu următoarele:
1. – aprobarea încheierii contractului de parteneriat public-privat pentru
realizarea proiectului; „Reabilitare,modernizare şi dotare cămin cultural în satul
Gemenea, comuna Stulpicani , judeţul Suceava”, dintre Consiliul Local al comunei
Stulpicani şi Obştea Gemenea;
2. – împuternicirea primarului comunei să semneze în numele Consiliului
Local al comunei Stulpicani, contractul de parteneriat public-privat pentru realizarea proiectului
„Reabilitare şi dotare cămin cultural în satul Gemenea, comuna Stulpicani , judeţul
Suceava, cu Obştea Gemenea.

Primar,
Vasile Ostanschi

