ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea rețelei de
drumuri de interes local în comuna Mînăstirea, județul Călărași” și aprobarea
implementării acestuia
Consiliul local al comunei Mînăstirea, județul Călărași, întrunit în ședința ordinară din data de
31.01.2017, având în vedere:


art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;



art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;



art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;



art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;



art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;



Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;



Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;



raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mînăstirea,

În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
modificată și completată,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizarea retelei de
drumuri de interes local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”, denumit în continuare Proiectul,
conform documentației DALI.
Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului „Modernizarea retelei de drumuri de interes
local in comuna Minastirea, judetul Calarasi”
Art. 3. Se constată și susține necesitatea, oportunitatea și potențialul economic
Proiectului.

Art. 4. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de
realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data
efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 6. Operatorul economic, instituțiile sociale și de interes public deserviți de Proiect,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. Comuna Minastirea se angajează să asigure cheltuielile neeligibile aferente
Proiectului.
Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Mînăstirea.
Art. 10. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stamelatos Gheorghe

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 5
Data : 31.01.2017
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 14 voturi “pentru”, din 14 consilieri prezenți și 15 în
funcție

Anexa la Hotărârea nr. 5/31.01.2017
Prin Proiect se modernizează un număr de 10 străzi, astfel:
Strazi
propuse pentru
modernizare
Strada Marasesti

Sate

Strazi in satul
Minastirea

Strazi in satul Coconi

Strazi in satul Sultana

1180

Carateristci
tehnice
Suprafata m.p.
8241

Strada Nicolae Balcescu

760

5162

Strada Morarilor

420

2829

Strada Mercur

79

511,8

Strada Plopilor

374

2417,28

Strada Dunarea

199

1408,8

Strada Spicului

377

2533,4

Strada Morii

67

559,4

Strada Malu Rosu

131

820,2

Strada Tufanelelor

1204

8623,8

Lungime
(ml)

Prin implementarea acestui Proiect se asigură legătură directă cu:
- Drum National 31
- Drum Judetean 303
Prin implementarea acestui Proiect se asigură acces direct la:
Cimitir sat Minastirea
Biserica „Biruinta” sat Minastirea
Instituții sociale și Biserica „La Ghetimani” sat Minastirea
de interes public: Biserica Adeventista de Ziua a 7-a sat Minastirea
Targ Comunal sat Minastirea
Cimitir sat Coconi

Valoarea Proiectului este:
Valoarea totală
Valoarea eligibilă
Valoarea neeligibilă

LEI
EURO
5.012.070
1.115.951
4.133.931
920.431
878.138
195.520
Curs BCR din 12.01.2017 1 euro = 4,4913 ron
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Stamelatos Gheorghe
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