ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
C.F. 4540984 trezoreria TG-FRUMOS
Site-ul Web: www.primariacucuteni .ro
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HOTĂRÂREA

Nr. 8 / 31.01. 2011

Privind ; “Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi”
“Reabilitare

camin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “

Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la
data de 31.01.2011 , conform dispoziţiei primarului comunei nr. 9 din 26.01.2011 ;
Având în vedere
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - pentru aprobarea Ghidului de
finantare a Programul ce vizează Reabilitarea şi modernizarea a 10.000 km drumuri de interes
judeţean şi de interes local ;
- Nota de fundamentare nr.164/20.01.2011, proiectul de hotărâre iniţiat de primarului
comunei prin care solicită aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectele ,, Modernizare drum
comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi,,. şi “Reabilitare cămin cultural Cucuteni,
Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “
- Proiectul de hotărâre , avizul favorabil al comisiei de specialitate ;
In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit „b”, alin. (6) , art. 45, alin. (1) , art. 115 al.(1)
lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE
ART.1
Se aprobă înscrierea Comunei Cucuteni , judeţul Iaşi , în cadrul
“Programului Naţional de Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean
şi de interes local “
ART.2 Se aprobă contractarea finanţării cu privire la Reabilitarea şi modernizarea drumurilor
de interes local .
ART.3 Se aprobă studiul de fezabilitate, conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiectivele de investiţii. ,, Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul
Iasi,,. şi “Reabilitare cămin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “
ART.4 Se numeşte reprezentant legal al programului dl primar BRÎNZĂ PAMFILICĂ care va
reprezenta unitatea administrativ teritorială în relaţia cu autoritatea contractantă .
ART.5 Se aprobă Studiile de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii prevăzuţi în anexele 1 şi 2 , părţi integrante din prevederile prezentei .
ART.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei,
ART.7 Secretarul comunei va înainta copie de prezenta persoanelor şi instituţiilor interesate,
Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

Adoptată în şedinţa din data de 31.01.2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.
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Anexa nr.1 la HCL nr. 8 / 2011

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
,, Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi,,.

Titularul investitiei:

Comuna Cucuteni

Amplasament:

Judetul Iasi – Comuna Cucuteni –

Indicatorii tehnico economici:
•

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 2.721,125 mii lei
din care:

•

Constructii – montaj (C+M): 2.325,785 mii lei inclusive TVA

•

Lungime ; = 3.736 m

•

Esalonarea investitiei: ( INV/C+M)
Anul I

2.325,785 mii lei

Durata de realizare a investitiei: 4 luni
•

Capacitati

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE

- NU ESTE CAZUL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA
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Anexa nr.2 la HCL nr. 8 / 2011
Caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
“Reabilitare cămin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi

Titularul investitiei:

Comuna Cucuteni

Amplasament:

Judetul Iasi – Comuna Cucuteni –

Indicatorii tehnico economici:
•

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 833.090 lei
din care:

•

Constructii – montaj (C+M): 625.548 lei inclusive TVA

•

Esalonarea investitiei: ( INV/C+M)

•

Durata de realizare a investitiei:

•

Capacitati

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
BÂRZU GHEORGHE

- NU ESTE CAZUL

CONTRASEMNAT
SECRETAR
RUSU GICA

“
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PROIECT DE HOTARARE
Privind ; “Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi”
“Reabilitare

camin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “

Consiliul local al Comunei Cucuteni , judetul Iasi , ;
Având în vedere
- Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului - pentru aprobarea Ghidului de
finantare a Programul ce vizează Reabilitarea şi modernizarea a 10.000 km drumuri de interes
judeţean şi de interes local ;
Nota de fundamentare, proiectul de hotărâre iniţiat de primarului comunei prin care solicită aprobarea
Studiului de fezabilitate pentru proiectele ,, Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni,
Judetul Iasi,,. şi “Reabilitare cămin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “
In temeiul prevederilor, art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, emite următorul ;
PROIECT DE HOTĂRÂRE
ART.1
Se aprobă înscrierea Comunei Cucuteni , judeţul Iaşi , în cadrul
“Programului Naţional de Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean
şi de interes local “
ART.2 Se aprobă contractarea finanţării cu privire la Reabilitarea şi modernizarea drumurilor
de interes local .
ART.3 Se aprobă studiul de fezabilitate, conţinutul-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiectivele de investiţii. ,, Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul
Iasi,,. şi “Reabilitare cămin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “
ART.4 Se numeşte reprezentant legal al programului dl primar BRÎNZĂ PAMFILICĂ care va
reprezenta unitatea administrativ teritorială în relaţia cu autoritatea contractantă .
ART.5 Se aprobă Studiile de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele
de investiţii prevăzuţi în anexele 1 şi 2 , părţi integrante din prevederile prezentei .
ART.6 Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei,
PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ
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Anexa nr.1.

Caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
,, Modernizare drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi,,.

Titularul investitiei:

Comuna Cucuteni

Amplasament:

Judetul Iasi – Comuna Cucuteni –

Indicatorii tehnico economici:
•

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 2.721,125 mii lei
din care:

•

Constructii – montaj (C+M): 2.325,785 mii lei inclusive TVA

•

Lungime ; = 3.736 m

•

Esalonarea investitiei: ( INV/C+M)
Anul I

2.325,785 mii lei

Durata de realizare a investitiei: 4 luni
•

Capacitati

- NU ESTE CAZUL
PRIMAR
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Anexa nr.2
Caracteristicile principale si indicatorii tehnico – economici ai obiectivului
“Reabilitare cămin cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi

Titularul investitiei:

Comuna Cucuteni

Amplasament:

Judetul Iasi – Comuna Cucuteni –

Indicatorii tehnico economici:
•

Valoarea totala a investitiei (inclusiv TVA): 833.090 lei
din care:

•

Constructii – montaj (C+M): 625.548 lei inclusive TVA

•

Esalonarea investitiei: ( INV/C+M)

•

Durata de realizare a investitiei:

•

Capacitati

- NU ESTE CAZUL

PRIMAR

“
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Nr.164 din 20.01.2011

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind aprobarea investiţiei având ca obiect “Modernizare drum comunal DC
121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi” “Reabilitare camin cultural Cucuteni,
Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “ în cadrul
” Programului Naţional de
Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes judeţean şi de interes
local “
În cele mai multe cazuri, infrastructura de mediu din ţara noastră nu este în
conformitate cu prevederile directivelor europene din domeniu.
În prezent Comuna Cucuteni formată din patru sate: Cucuteni (reşedintă de
comună), Băiceni, Barbăteşti, Săcăreşti, cu o populaţie de 1368 locuitori în 2008 şi
estimare de 1500 locuitori în 2033 nu deţine
drumuri de interes local
modernizate , aşa cum o cere Uniunea Europeană .
Proiectul se încadrează în priorităţile prevăzute prin Planul de Dezvoltare al
Regiunii Nord - Est, Planul Urbanistic General, Planul Judeţean de Amenajare a
Teritoriului, Planul Local de Acţiune pentru Mediu al judeţului Iaşi şi Strategia de
Dezvoltare economică şi socială a judeţului Iaşi;
Investiţia se va implementa în
comuna Cucuteni beneficiarii fiind locuitorii
comunei Cucuteni, gospodăriile existente, instituţiile publice, sociale şi de cult,
agenţii economici publici şi privaţi, persoanele instruite corespunzător în vederea
operaţionalizării proiectului, persoanele angajate temporar pe perioada
investiţională şi persoane angajate permanent pe perioada operatională.
Finanţarea acestui proiect se va face prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi
de Turism
În acest sens propun Consiliului Local al Comunei Cucuteni, spre aprobare
Proiectul de hotărăre privind aprobarea investiţiei având ca obiect “Modernizare

drum comunal DC 121, Comuna Cucuteni, Judetul Iasi” “Reabilitare camin
cultural Cucuteni, Comuna Cucuteni, Judetul Iaşi “ în cadrul Programului vizând
Programului Naţional de Reabilitare şi modernizare - 10.000 km drumuri de interes
judeţean şi de interes local .
PRIMAR

