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NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Având în vedere aprobarea investiţiei având ca obiect “Modernizare drumuri
comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni,
Judetul Iasi” “ în cadrul Programului Naţional de Reabilitare şi modernizare 10.000 km drumuri de interes judeţean şi de interes local , aprobată prin
Hotărârea consiliului local nr. 17 din 11.03.2011 .
Finanţarea acestui proiect se va face prin Ministerul Dezvoltării Regionale
şi de Turism .
Se impune aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru investiţia de
modernizare a drumurilor comunal DC 121 Cucuteni-Bărbăteşti pe o lungime de
3736 m * Valoarea investiŃiei (cu TVA) : 5.131.959 lei din care C+M : 3.364.089
lei
şi DC 119 Cucuteni-Săcăreşti pe o lungime de 3810 m * Valoarea
investiţiei (cu TVA) : 6.119.831 lei din care C+M : 3.265.860 lei
În acest sens propun Consiliului Local al Comunei Cucuteni,
- “aprobarea predării amplasamentului necesar implementării prin
P.N.D.I. a obiectivului de investiţii modernizare drumuri comunale şi
săteşti din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni din comuna
Cucuteni judeţul Iaşi ;
- aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru DC 119 CucuteniSăcăreşti şi DC 121 Cucuteni-Bărbăteşti
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PROIECT DE HOTĂRÂRE
cu privire la aprobarea predării amplasamentului necesar implementării prin P.N.D.I. a obiectivului de
investiţii, “Modernizare drumuri comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna
Cucuteni, Judetul Iasi”
Primarul comunei Cucuteni,judeţul Iaşi ;
Având în vedere necesitatea de “aprobarea predării amplasamentului necesar
implementării prin P.N.D.I. a obiectivului de investiţii modernizare drumuri comunale şi săteşti
din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni din comuna Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia ;
Având în vedere prevederile O.U.G.. nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare a infrastructurii;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 251/2010 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii;
Având în vedere prevederile O.U.G.. nr. 28/2011 privind completarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii; Legea
nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 ;
În temeiul prevederilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, emite următorul
PROIECT DE HOTĂRÂRE
ART. 1. Se aprobă predarea către M.D.R.T. a 7546 m de drumuri de interes local, care
asigură legătura între satele Cucuteni- Săcăreşti şi Cucuteni-Bărbăteşti .
ART. 2. . Sectorele de drum de interes local, care fac legătura între satele Cucuteni-Săcăreşti şi
Cucuteni - Bărbăteşti, se predă, în condiţiile legii, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiţii “Modernizare drumuri comunale din satele
Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni, Judetul Iasi”.
ART. 3. Comuna Cucuteni se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru depozitare
şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, până la limita amplasamentului
şantierului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.
ART. 4. Comuna Cucuteni se obligă să asigure pe cheltuiala sa avizele şi autorizaţiile legale, să
participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuţie.
ART. 5. Comuna Cucuteni se obligă să primească în custodie, pe măsura realizării acestora şi
pe răspunderea executanţilor, până la data recepţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare,
părţi funcţionale din proiect sau proiectul în întregul său.
ART. 6. Comuna Cucuteni se obligă să asigure pe cheltuiala sa folosinţa / operarea provizorie a
bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,
precum şi să asigure întreţinerea acestuia.

ART. 7. Imobilul identificat la art. 1 face parte din domeniul public al comunei Cucuteni , fiind
administrat de Consiliul Local Cucuteni şi este liber de orice sarcini.
ART. 8. Obiectivul de investiţie realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
împreună cu terenul aferent, se va preda comunei Cucuteni după semnarea procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
ART. 9. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
ART. 10. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei, Ministrului
Dezvoltării Regionate şi Turismului; Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi- Serviciului controlul legalităţii
actelor administrative în vederea verificării legalităţii acesteia .
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HOTĂRÂREA NR.

31 din 26.04.2011

cu privire la aprobarea predării amplasamentului necesar implementării prin P.N.D.I. a obiectivului de
investiţii, “Modernizare drumuri comunale din satele Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna
Cucuteni, Judetul Iasi”
Consiliul local al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi întrunit în şedinţă ordinară astăzi 26.04.2011
conform Dispoziţiei primarului nr. 279 din 21.04.2011 şi a convocatorului nr.941 din 21.04.2011;
Având în vedere Nota de fundamentare nr.946 din 21.04.2011, proiectul de hotărâre iniţiate
de primar cu privire la “aprobarea predării amplasamentului necesar implementării prin P.N.D.I. a
obiectivului de investiţii modernizare drumuri comunale şi săteşti din satele
Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni din comuna Cucuteni judeţul Iaşi ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia ;
Având în vedere prevederile O.U.G.. nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de
dezvoltare a infrastructurii;
Având în vedere prevederile H.G.R. nr. 251/2010 privind aprobarea Normelor metodologice
pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii,
aprobat prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010, realizate de către Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului ;
Având în vedere prevederile Legii nr. 15/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a
Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii;
Având în vedere prevederile O.U.G.. nr. 28/2011 privind completarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii; Legea
nr. 199/1997 pentru ratificarea Cartei Europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b“, alin. (4) lit. „ e ” si „ f ”, alin. (6) lit. „ a ” pct. 2, 4,
14, art. 45 alin. (2) lit. „ d ”şi art. 115 alin. (1) lit. „ b ” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART. 1.
Se aprobă predarea către M.D.R.T. a 7546 m de drumuri de interes local, care
asigură legătura între satele Cucuteni-Săcăreşti şi Ccuteni-Bărbăteşti .
ART. 2. Sectorele de drum de interes local, care fac legătura între satele Cucuteni-Săcăreşti şi
Cucuteni - Bărbăteşti, se predă, în condiţiile legii, în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului, pe durata realizării obiectivului de investiţii “Modernizare drumuri comunale din satele
Săcăreşti,Bărbăteşti şi Cucuteni , Comuna Cucuteni, Judetul Iasi”.
ART. 3.
Comuna Cucuteni se obligă să asigure suprafeţele de teren necesare pentru
depozitare şi pentru organizarea şantierului, precum şi racordurile pentru utilităţi, până la limita
amplasamentului şantierului, conform graficului de execuţie anexă la contractul de execuţie a lucrărilor.

ART. 4. Comuna Cucuteni se obligă să asigure pe cheltuiala sa avizele şi autorizaţiile legale, să
participe la urmărirea bunei realizări a lucrărilor, inclusiv pe faze de execuţie.
ART. 5. Comuna Cucuteni se obligă să primească în custodie, pe măsura realizării acestora şi
pe răspunderea executanţilor, până la data recepţiei prevăzute la art. 3 alin. (3) din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a
infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare,
părţi funcţionale din proiect sau proiectul în întregul său.
ART. 6. Comuna Cucuteni se obligă să asigure pe cheltuiala sa folosinţa / operarea provizorie a
bunului primit în custodie, în măsura în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic,
precum şi să asigure întreţinerea acestuia.
ART. 7. Imobilul identificat la art. 1 face parte din domeniul public al comunei Cucuteni , fiind
administrat de Consiliul Local Cucuteni şi este liber de orice sarcini.
ART. 8. Obiectivul de investiţie realizat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului,
împreună cu terenul aferent, se va preda comunei Cucuteni după semnarea procesului-verbal de
recepţie la terminarea lucrărilor.
ART. 9. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a prevederilor prezentei hotărâri
atrage de partea celor vinovaţi răspunderea materială, civilă, administrativă, disciplinară,
contravenţională sau penală, după caz.
ART. 10. Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei, Ministrului
Dezvoltării Regionate şi Turismului; Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi - Serviciului controlul legalităţii
actelor administrative în vederea verificării legalităţii acesteia .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Cotoc Ioan

Contrasemnat pentru legalitate

SECRETAR
Rusu Gica

Adoptată în şedinţa din data de 26.04..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri
prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

