str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitor la: Aprobarea oportunității și necesității participării comunei Pîrșcoveni la Programul Național de
Dezvoltare Rurală 2014-2020 , cu proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Pîrșcoveni , Județul Olt ”
cu finanțare nerambursabilă .
Având în vedere:
- Expunerea de motive nr.491/21.03.2016 la proiectul de hotărâre nr.492/21.03.2016 ;
- referatul de necesitate nr.493/21.03.2016 al viceprimarului comunei Pîrșcoveni, județul Olt ;
- HCL nr.28/09.08.2013 referitoare la realizarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Pîrșcoveni , județul Olt ,
pentru perioada 2014-2020 ;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
- Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 ,Program finanțat de Uniunea Europeană și Guvernul
României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală –Submăsura 7.2 ”investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică , din cadrul Măsurii 7- ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale ”;
- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Submăsurii 7.2 – ”Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică ” din cadrul Măsurii 7 – ”Servicii de bază și reînnoirea satelor în zonele rurale”,
varianta mai 2015 ;
- prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al documentației tehnico-economice aferente
investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și
lucrări de intervenții ;
- prevederile art.44 alin.(1) și art.53 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale , cu modificările și
completările ulterioare ;
- prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică ,cu modificările și completările ulterioare ;
- prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică locală,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 alin.1 și at.115 alin.1 lit.b) din legea 215/2001 privind administrația publica locala
republicata, cu modificările si completările ulterioare,
CO)SILIUL LOCAL AL COMU)EI PÎRȘCOVE)I
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă oportunitatea și necesitatea participării comunei Pîrșcoveni , la Programul Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 , cu proiectul ”Modernizare drumuri de interes local în comuna Pîrșcoveni , Județul Olt ” cu finanțare
nerambursabilă .
Art.2. Consiliul Local Pîrșcoveni este de acord cu partea de cofinanțare proprie a proiectului în funcție de valoarea
acestuia și în condițiile prevăzute de lege .
Art.3. In vederea accesării fondurilor structurale , se aprobă executarea studiilor de fezabilitate și a studiilor de
teren (geologice și hidrologice ) , prin contractarea de firme specializate în domeniu .
Art.4.Se aprobă încheierea de contracte de consultanță cu firme specializate în întocmirea și promovarea
proiectului .
Art.5.Consiliul Local Pîrșcoveni desemnează pe domnul Matei Dumitru-Dănuț , primar al comunei
Pîrșcoveni, ca reprezentant legal al proiectului , în vederea încheierii și semnării documentației necesare instrumentării
proiectului , cu finanțare nerambursabilă , prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică :
-Primarului comunei Pîrşcoveni pentru aducerea la îndeplinire;
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt;
PREŞEDI)TE ŞEDI)ŢĂ,
CO)TRASEM)EAZĂ,
Ștefănel MITROI
PE)TRU LEGALITATE
SECRETARUL COMU)EI
Claudia GHEORGHE
Pîrşcoveni, 28.03.2016
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