ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA ALUNIŞ
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea instrumentării proiectului “Modernizare drumuri locale în comuna Aluniş,
judeţul Prahova”, realizat prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală Treimea Colinelor
-Măsura 413-322

Consiliul Local al comunei Aluniş, întrunit în şedinţă ordinară
Având în vedere:
Expunerea de motive a Primarului comunei Aluniş nr. 3.385 din 14.06.2013;
Raportul de specialitate întocmit de biroul financiar-contabililitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Aluniş nr. 3.386 din 14.06.2013 ;
Raportul comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe,
administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia
mediului, servicii şi comerţ din cadrul Consiliului Local Aluniş;
Raportul comisiei învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială,activităţi sportive şi
agremet din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Raportul comisiei privind administraţia publică locală, juridic, apărarea ordinii şi liniştii
publice şi a drepturilor cetăţeneşti din cadrul Consiliului Local Aluniş ;
Prevederile art. 8, alin (1), litera g) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/2002 privind
gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare,
Prevederile procedurii de selecţie proprie întocmită de Asociaţia Grupul de Acţiune
Locală “Treimea Colinelor”;
Prevederile Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 322-Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare
a moştenirii rurale;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), litera b), alin (4), litera f), alin. (6), litera a), pct. 13,
art. 45, alin.(1) şi (2) şi art. 115, alin (1), litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.- Se aprobă instrumentarea proiectului de investiţii “Modernizare drumuri locale
în comuna Aluniş, judeţul Prahova”, realizat prin Asociaţia Grupul de Acţiune Locală “Treimea
Colinelor”-Măsura 413-322, având următoarele componente:
- Modernizare drum local “Piaţă”;
- Modernizare drum local “Colibaşi”.
Lungimea drumurilor locale este de ……..
Art.2.- Proiectul “Modernizare drumuri locale, în comuna Aluniş, judeţul Prahova”
este necesar şi oportun deoarece:
- se vor îmbunătăţii condiţiile de circulaţie, ceea ce va conduce la îmbunătăţirea traficului şi
desfăşurarea lui în condiţii de siguranţă şi confort;
- se va asigura accesul la principalele căi de comunicaţie ale comunei Aluniş: DJ 214 şi DJ
101T;
- se va asigura accesul la serviciile publice locale de învăţământ, sănătate, administraţie
publică, siguranţă şi ordine publică, etc.;

- se va asigura accesul la viaţa economică şi socială a comunităţii locale.
Art.3.- Numărul de locuitori ai comunei Aluniş, este de 3.501, iar numărul locuinţelor ce
vor beneficia de această investiţie este de 58 cuprinzând un număr total de 146 locuitori.
Art.4. – Proiectul “Modernizare drumuri locale în comuna Aluniş, judeţul Prahova” se
încadrează în priorităţile propuse prin Planul Urbanistic General al comunei Aluniş.
Art.5. – Lucrările pentru realizarea proiectului sunt prevăzute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiţiei.
Art.6. – Consiliul Local al comunei Aluniş se angajează să suporte cheltuielile de
întreţinere şi/sau reparare a investiţiei “Modernizare drumuri locale în comuna Aluniş, judeţul
Prahova” şi să suporte cofinanţarea investiţiei.
Art.7. – Accesul public la investiţia realizată prin proiect se va realiza fără taxe.
Art.8.-Consiliul local al comunei Aluniş se angajează să asigure exploatarea drumurilor
care vor fi modernizate prin proiect, în conformitate cu reglementările în vigoare privind
condiţiile de exploatare a drumurilor.
Art.9.- Cheltuielile neeligibile ale proiectului vor fi prevăzute în bugetul local al comunei
Aluniş.
Art.10. – Se desemnează responsabil legal pentru implementarea proiectului prevăzut la art.
1, domnul Iulian-Cristian Bîgiu, primarul comunei Aluniş.
Art.11. – Secretarul comunei Aluniş va comunica prezenta hotărâre celor în drept.
Adoptată astăzi, 20 iunie 2013, în comuna Aluniş, judeţul Prahova
PREŞEDINTE,
Consilier local
Gheorghe Drăghici
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Secretarul comunei Aluniş
Marilena Constantinoiu
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