_____________________________________________________
HOTĂRÂRE
privind instrumentarea proiectului ,,Refacerea si modernizarea Drumului
comunal DC 31A , din satul Slatioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava, afectat de
inundatiile din anul 2010".

Consiliul Local al comunei Stulpicani, judeţul Suceava, întrunit în şedinţa din
30.06.2011;
Având în vedere:
- Expunerea de motive, prezentată de primarul comunei, domnul Ostanschi
Vasile, înregistrată sub nr.___ din _____2011;
- Raportul compartimentului de specialitate al primarului , înregistrat sub nr.___
din ______2011;
- Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului şi turism a consiliului local;
- Prevederile Ghidului solicitantului-Programul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală, Măsura 322
-« Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a
mostenirii locale», submasura 322 d) ,, Investitii privind lucrari de refacere si modernizare a
infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 ";
- Prevederile OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii;
- Prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.(4), lit.d), precum şi ale art.45,alin.1, 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 instrumentarea proiectului,, Refacerea şi modernizarea
Drumului comunal DC 31A , din satul Slatioara, comuna Stulpicani, judetul Suceava,
afectat de inundatiile din anul 2010".
Art.2. (1) Investiţia este necesară deoarece DC – 31A este impracticabil ca urmare
a pierderii funcţiunii de bază în urma inundaţiilor din anul 2010 ,este pusă în pericol siguranţa
circulaţiei şi este afectată dezvoltarea economică şi socială a comunităţii din satul Slătioara.
(2) Investiţia pentru refacerea şi modernizarea DC – 31 A este oportună ca
urmare a aprobării de către Comisia Europeană a introducerii submăsurii 322d ,, Investitii
privind lucrari de refacere si modernizare a infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul
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2010 ", suplimentării alocării financiare a măsurii 322 “ Renovarea, dezvoltarea satelor,
imbunatatirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea in
valoare a moştenirii locale” cu suma de 155.942.700 Euro şi cuprinderii comunei Stulpicani
în lista definitivă a localităţilor cu infrastructură rutieră comunală afectată de inundaţiile din
perioada iunie-august 2010, aprobată prin Hotărârea de Guvern nr.378/2011.
Art.3. Consiliul Local se angajează să cuprindă anual în bugetul local lucrările
prevăzute în proiect pentru toată perioada de realizare a investiţiei.
Art.4 Consiliul Local Stulpicani se angajează să suporte cheltuieliile de mentenanţă
şi gestionare a investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi
dată în exploatare.
Art.5 Se aprobă desemnarea domnului Ostanschi Vasile, primarul comunei
Stulpicani în calitate de reprezentant legal al proiectului.
Art.6 Primarul comunei prin compartimentul buget,finanţe-contabilitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.7 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

Contrasemnează:
Secretarul
comunei Stulpicani,judeţul Suceava
Liviu Mihalea

Localitatea: Stulpicani
Data: 30.06.2011
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