ROMANIA
JUDETUL SATU-MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI CULCIU

HOTARAREA Nr.23I2OI7
privind implementarea proiectului :,,Reabilitare, consolidare, recompartimentare gi
dotare Gradinita din comuna Culciu, sat Cardgeu, judetul Satu-Mare"

Avdnd in vedere:
-expuner€a de motive a primarului comunei Culciu Nr. 886/2017;
Raportul compaltimentului contabilitate qi achizilii publice din aparatul de specialitate al

primarului
- raportul Comisiei de specialitate al consiliului local Culciu pentru problem€ de agriculturi,
activitaf social-culturale, culte, amenajarea teritodului 9i urbanism, protectrie copii, tineret , sport,
juridic ;i de disciplind
- raportul Comisiei de specialitate pentru probleme de activitdli economico-financiare,
invdFmant, sanAtate , familie, munce, proteclie socialA, proteclie m€diu , twism
- HGR Nr. 226120 I 5 privind stabilirea cadrului general de implementare a mdsudlor
programului nalional de dezvoltare rurald cofinanlate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Rurald qi de la bugetul de stat
- prevederile Programului Na,tional de Dezvoltare Rurald 2014 - 2020, Submdsura 7.2.
"Investitii in crearca si modemizarea infrastructurii de baza Ia scara micd";
- Ghidul solicitantului pentru Submdsura 7.2. ,,Inv€stilii in crearea gi modemizarea
inftastructu i de bazd la scara micd";
- Stategia de dezvoltare locala a comunei Culciu pentru perioada 2015-2020, aprobat prin
hotararea Consiliului Local nr. l9/2016;
- Hottuarea Guvemului nr. 96712000 privind atestarea domeniului public al judelului Satu
Mare, precum qi al municipiilor, orapelor;i comunelor dinjudelrl Satu Mare;
- Hotdrarea Guvemului ff. 2198/2004 pentru modificarea $i completarea Hottuarii Guvemului
nr. 9671 2000 privind atestarca domeniului public aljudelului Satu Mare, precum qi al municipiilor,
ora;elor gi comunelor dinjudelul Satu Mare;
- Hotirarea Consiliului Local al Comunei Culciu Nr. 22 / 2017 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru proiectul : ,,Reabilitare, consolidare, recompartimentare $i dotare Gredinila
din comuna Culciu, sat Cft4eu, judelul Satu-Mare"
in temeiul art.36 alin. (2),,lit. b), art.45 alin. (1), din Legea]itr.215/2001a administraliei
publice locale, republicatd, cu modificdrile gi complettuile ulte oare;
Consiliul Local al Comunei Culciu intrunit in sedintd ordinard la data de 23-03-2017l.

HOTARA$TE
,4/.

J. - Se aproba implementarea proiectului : ,,Reabilitare, consolidare, recompartimentare si

dotarc Grddinila din comuna Culciu, sat Cdrageu, judelul Satu-Mare" denumit in continuare Proiect.

ltl4jl

Necesitatea, opoftunitatea !i potenlialul econornic al Proiectului rezultd din nevoia
imbunetatidi infrastructurii educa,tionale a localitelii. Necesitatea fi opornrnitatea investi9iei sunt
justificate gi de impactul pe care realizarea proiectului il va avea in comund, constand in modemizarea
unei gddinilei cu program prelungit, care va deveni mai atractiv in dndul populatiei. Potentialul
economic al investiliei este datd de investilia in capitalul uman, care intr-un final va aduce beneficii
economice comunitdtii.

&hL:ucfirile

aferente Proi€ctului se prevad in bugetul local pentu pedoada de realizare a
investiliei, in cazul oblinerii finanlirii prin Progamul Nalional de Dezvoltare Rurald - P.N.D.R.,

potrivit legii.

Aft 4.- a) Comtma Culciu se obligd si asigure veniturile necesare acoperidi cheltuielilor d€
mentenantd a investiliei pe o perioadi de minimum 5 ani de la data efectuirii ultimei plali in cadrul
Prciectului.
b) Comuna Culciu se argajeazd
finarlarea cheltuielilor neeligibile.

Aft

sa

asigure cofinanlarea proiectului, dac6 este cazul, respectiv

5.- a) P.eallzuea proiectului va fi beneficA tuturor locuitorilor comunei (nr. locuitori
201 l: 3.884 locuitori).

confom Recensamantului

b) Gridinila cu progam normal/ prelungit va avea o capacitate de 50 de locud.

Att, 6. Camcletistiai tehnice

al constructiei:
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fulLzlReprezer]J^ntltl legal al comunei este, potrivit legii, primaml acesteia, in dubla sa
calitate gi de ordonator pdncipal de credite. Se desemneazd Domokos Alexandru, in calitate de prima.r
al comunei Culciu penfu semnarea contactului de finanlare gi penfu relalia cu AFIR in demlarea
proiectului.

fulLE:: Aducerca laindeplinire

a prezentei

hoterfi

se

asigurd de catre Pdmarul Comunei

Culciu.

A!L2-:Prc.ent, hot

-

Are se comunicar:

Instituliei Prefectului Judeful Satu Mare
Primamlui Comunei CLrlciu.

Culciu-Mare 14 23-03-2017
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