ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

HOTĂRÂREA

NR. 40 din 14.06.2011

Privind proiectului de investiţie
“Reabilitare cămin cultural Cucuteni,comuna Cucuteni judeţul Iaşi ”
Consiliul local al comunei Cucuteni,judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă extraordinară astăzi 14.06.2011
Având în vedere prevederile Notei de fundamentare nr.1201 din 07.06.2011.iniţiată de primarul comunei prin care
propune aprobarea instrumentării proiectului pentru investiţia “Reabilitare cămin cultural Cucuteni,comuna
Cucuteni judeţul Iaşi ”
Având în vedere Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind infiintarea, organizarea si
desfasurarea activitatii asezamintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare.
Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1327/2011 pentru aprobarea
Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru asezaminte
culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si
finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic urban – obiectivul
finalizarea lucrarilor de constructie si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural si mic urban, realizat prin
Compania Nationala de Investitii
Având în vedere Ghidul Operaţional din 29 martie 2011pentru realizarea obiectivului reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar
naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum
şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept
public din mediul rural şi mic urban ;
Având în vedere Ordinul ministrului dezvoltarii regionale si turismului si ministrului culturii si patrimoniului
national nr. 1152/2207/2011 privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului reabilitarea,
modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul rural din cadrul Programului prioritar
national pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum
si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de drept
public din mediul rural si mic urban.
Având în vedere avizul comisiei de specialitate ;
În temeiul art. 36 alin. (5), litera c) , art. 45 al.(1) şi 115 alin. (1) lit b. din Legea nr. 215/2001 – privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată ;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 1 Se aprobă susţinerea şi implementarea proiectului“Reabilitare cămin cultural Cucuteni,comuna
Cucuteni judeţul Iaşi”
Art.2. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei detaliată în nota de fundamentare
Art.3 Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală , aprobată de consiliul local ,reactualizată

prin Hotărârea nr. 84 din 28.12.2010 .
Art.4 Se aprobă planul de activitate pe următorii 3 ani de la darea în funcţiune
Art.5 Se aprobă finanţarea din resurse proprii sau atrase de minimum 20% din valoarea totală a proiectului
Art.6 Se va asigura păstrarea destinaţiei clădirii timp de minimum 15 ani;
Art. 7 Se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei “Reabilitare cămin cultural
Cucuteni,comuna Cucuteni judeţul Iaş” pe o perioadă de 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în exploatare
Art.8 Se împuterniceşte primarul comunei Cucuteni pentru a aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
ca reprezentant al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi .
Art. 9 Secretarul comunei Cucuteni va comunica copia prezentei hotărâri Instituţiei prefectului judeţului Iaşi
pentru verificarea legalităţii , primarului comunei Cucuteni şi va asigura publicitatea acesteia, în condiţiile legii.
Preşedinte de şedinţă,
Contrasemnează
Consilier,
Secretar,
COTOC IOAN
RUSU GICA
Adoptată în şedinţa extraordinară din data de 14..06..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul
de____consilieri prezenţi din numărul total de 9 consilieri în funcţie.

