ROMÂNIA
JUDEȚUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORTESTI
Cod de înregistrare fiscală: 4540666
HOTĂRÂREA NR. 31 din 23.02.2017

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
„REABILITARE, MODERNIZARE .................
SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT
CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Consiliul Local al comunei CIORTESTI, judetul IASI, legal constituit, intrunit
in sedinta ordinara din data de 23 februarie 2017
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti,
referatul de specialitate prin care se propune initierea unui proiect de hotarare
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) a
obiectivului „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Ciortesti,
Comuna Ciortesti, Judetul Iasi”.
Avand in vedere ghidul solicitantului – sub-masura 7.6 „Investitii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural– Program finantat de Uniunea Europeana si
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,
Avand in vedere proiectului de hotarare cu privind necesitatea insusirii de
catre Consiliul Local al comunei Ciortesti a documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare si dotare Camin
Cultural, sat Ciortesti, Comuna Ciortesti, Judetul Iasi” elaborat de catre
RTMANDPARTNERS S.R.L, proiect initiat de Doamna Apostol Alina (Primarul
comunei Ciortesti), in temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, modificata si completata, avizelor favorabile
ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local al comunei Ciortesti, pentru
proiectul de hotarare mai sus mentionat, avize emise in temeiul prevederilor art. 44
din Legea 215/2001 cat si avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii
prezentei hotarari al Secretarului comunei Ciortesti, prin contrasemnarea acesteia, in
temeiul prevederilor art. 47 din Legea 215/2001,
Avand in vedere proiectul nr.51/2016 elaborat de catre RTMANDPARTNERS
S.R.L, privind „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Ciortesti,
Comuna Ciortesti, Judetul Iasi”
In temeiul prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia actualizata,
In conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,

In baza competentelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit. b) si c), alin. 4 lit. d), art. 115
alin. 1 lit. b) si art. 120 din Legea 215/2001 si din considerentele prezentate

HOTARASTE
Art.1. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (DALI) pentru
obiectivul de investitii „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL,
SAT CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI” elaborata de catre
RTMANDPARTNERS S.R.L., care constituie parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei Ciortesti si compartimentele de specialitate din cadrul UAT
Comuna Ciortesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
Consiliului Local al comunei Ciortesti, persoanelor cu atributii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Ciortesti, consilierilor locali precum
si institutiei Prefectului judetului Iasi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra
actelor administrative.
Ciortesti, 23 februarie 2017

Preşedinte de ședință
Consilier ,
Chirila Violeta

Contrasemnează
Secretar,
Muntenescu Rodica

Adoptată în şedinţa din data de 23 februarie 2017
Cu un numar de 13 voturi « pentru », 0 vot « impotriva »,0 «abtineri » din 13 consilieri prezenti

Anexa la Hotararea Consiliului Local Comuna CIORTESTI nr. 31/ 2017

Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investitii:
„Reabilitare, Modernizare si Dotare Camin Cultural din sat Ciortesti,
Comuna Ciortesti, Judetul Iasi

TITULAR: Comuna CIORTESTI, judetul IASI
AMPLASAMENT – Terenul pe care se afla amplasat Caminul Cultural care se va
reabilita, moderniza si dota se afla intravilanul satului Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul
Iasi
Valoarea totala a investitiei mii lei: 1,531.745 lei/344.252 euro (fara TVA),
din care C+M = 914.679 lei/205.569 euro (fara TVA), preturi intocmite la
data de 21.09.2016, 1 Euro = 4,4495Lei.
Asigurarea fondurilor necesare investitiei se face din bugetul local (pentru cheltuieli
neeligibile) si fonduri nerambursabile FEADR (pentru cheltuieli eligibile), in cazul
acceptarii obiectivului in cadrul Masurii 7.6 „Investitii asociate cu protejarea

patrimoniului cultural, astfel cum rezulta din bugetul indicativ al proiectului cererii de
finantare.

Preşedinte de ședință
Consilier,
Chirila Violeta

Contrasemnează
Secretar,
Muntenescu Rodica

ROMÂNIA
JUDEȚUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORTESTI
Cod de înregistrare fiscală: 4540666

HOTĂRÂRE

PROIECT DE HOTĂRÂRE

.................
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT
CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Primarul comunei CIORTESTI, judetul IASI,
Avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei Ciortesti,
referatul de specialitate prin care se propune initierea unui proiect de hotarare
privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.) a
obiectivului „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Ciortesti,
Comuna Ciortesti, Judetul Iasi”.
Avand in vedere ghidul solicitantului – sub-masura 7.6 „Investitii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural– Program finantat de Uniunea Europeana si
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,
Avand in vedere proiectului de hotarare cu privind necesitatea insusirii de
catre Consiliul Local al comunei Ciortesti a documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii (D.A.L.I.) pentru obiectivul „Reabilitare, modernizare si dotare Camin
Cultural, sat Ciortesti, Comuna Ciortesti, Judetul Iasi” elaborat de catre
RTMANDPARTNERS S.R.L, proiect initiat de Doamna Apostol Alina (Primarul
comunei Ciortesti), in temeiul dispozitiilor art. 45 alin. 6 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, modificata si completata, avizelor favorabile
ale comisiilor de specialitate de pe langa Consiliul Local al comunei Ciortesti, pentru
proiectul de hotarare mai sus mentionat, avize emise in temeiul prevederilor art. 44
din Legea 215/2001 cat si avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptarii
prezentei hotarari al Secretarului comunei Ciortesti, prin contrasemnarea acesteia, in
temeiul prevederilor art. 47 din Legea 215/2001,
Avand in vedere proiectul nr.51/2016 elaborat de catre RTMANDPARTNERS
S.R.L, privind „Reabilitare, modernizare si dotare Camin Cultural, sat Ciortesti,
Comuna Ciortesti, Judetul Iasi”
In temeiul prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul
juridic al acesteia actualizata,

In conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,
In baza competentelor stabilite prin art. 36 alin. 2 lit. b) si c), alin. 4 lit. d), art. 115
alin. 1 lit. b) si art. 120 din Legea 215/2001 si din considerentele prezentate

HOTARASTE
Art.1. Se aproba documentatia de avizare a lucrarilor de interventii (D.A.L.I.)
pentru obiectivul de investitii „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL, SAT CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, elaborata de
catre RTMANDPARTNERS S.R.L. care constituie parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei Ciortesti si compartimentele de specialitate din cadrul UAT
Comuna Ciortesti vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta publica prin afisare la sediul
Consiliului Local al comunei Ciortesti, persoanelor cu atributii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al Primariei comunei Ciortesti, consilierilor locali precum
si institutiei Prefectului judetului Iasi pentru exercitarea controlului de legalitate asupra
actelor administrative.
Ciortesti, 17 octombrie 2016

Initiator,
Primarul comunei Ciortesti
Apostol Alina

Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Muntenescu Rodica

Comuna Ciortesti, judetul Iasi, telefon/ fax 0232/320800
e-mail: primariaciortesti@yahoo.com cod postal 707075
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________

Nr. ........din 17.02.2017

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT
CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Domnilor consilieri,
Avand in vedere ghidul solicitantului – sub-masura 7.6 „Investitii asociate cu

protejarea patrimoniului cultural– Program finantat de Uniunea Europeana si
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala,
Pentru a ajunge la punctul final al lucrarii trebuie sa urmam pasii legali, in speta sa
aprobam în sedinta de consiliu local indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL, SAT CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, elaborat de catre
RTMANDPARTNERS S.R.L. care constituie parte integranta din prezenta hotarare.
Varianta propusa este varianta 1 - ,,Investitie cu impact major,, deoarece avantajele
implementarii acestei variante pe termen lung consta in accesul la instrumente de finantare
moderne, recuperarea costurilor cu investitia, un grad de satisfactie ridicat iar impactul economic,
social si asupra mediului inconjurator este pozitiv.
Scopul proiectului este cresterea calitatii si diversificarea ofertei culturale in mediul rural
prin inbunatatirea manangementului si promovarea caminelor cultural prin dezvoltarea de
capacitati individuale si institutionale prin organizarea de evenimente culturale, in vederea
imbunatatirii managementului caminelor culturale.
Valoarea totala a investitiei mii lei: 1,531.745 lei/344.252 euro (fara TVA),
din care C+M = 914.679 lei/205.569 euro (fara TVA), preturi intocmite la
data de 21.09.2016, 1 Euro = 4,4495Lei.
Oportunitatea renovarii Caminului Cultural existent rezida si din aceea ca pe raza comunei
exista un numar de localitati, carora comunitatea locala trebuie sa le creeze conditii optime pentru
practicarea activitattilor socio-culturale, in general, dar si pentru inbunatatirea vietii socio-culturale
a tuturor locuitorilor de pe raza comunei Ciortesti.
Avand in vedere importanta deosebită a acestui proiect il supun dezbaterii si aprobarii
dumneavoastră .
Va multumesc!

PRIMAR
ALINA APOSTOL

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
Nr.
din 17.02.2017

RAPORT
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT
CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Domnilor consilieri,
In temeiul prevederilor Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic
al acesteia actualizata,
In conformitate cu art. 2 si art. 6 din Legea 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica,
Avand in vedere ghidul solicitantului – sub-masura 7.6 „Investitii asociate cu

protejarea patrimoniului cultural– Program finantat de Uniunea Europeana si
Guvernul Romaniei prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rural.
Valoarea totala a investitiei mii lei: 1,531.745 lei/344.252 euro (fara TVA),
din care C+M = 914.679 lei/205.569 euro (fara TVA), preturi intocmite la
data de 21.09.2016, 1 Euro = 4,4495Lei.
Pentru a ajunge la punctul final al lucrarii trebuie sa urmam pasii legali, in speta sa
aprobam în sedinta de consiliu local indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN
CULTURAL, SAT CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”, elaborat de catre
RTMANDPARTNERS S.R.L. care constituie parte integranta din prezenta hotarare.
Scopul proiectului este cresterea calitatii si diversificarea ofertei culturale in mediul rural
prin inbunatatirea manangementului si promovarea caminelor cultural prin dezvoltarea de
capacitati individuale si institutionale prin organizarea de evenimente culturale, in vederea
imbunatatirii managementului caminelor culturale, aducerea la parametrii impuși de normativele în
vigoare si constă în:
- aprobarea studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „REABILITARE,
MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT CIORTESTI, COMUNA
CIORTESTI, JUDETUL IASI” .
Consider ca proiectul de hotarâre poate fi adoptat in forma propusa.

Contabil
Andrei Constantin

JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONSILIUL LOCAL
Nr.

din 17.02.2017

Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,finanțe,
administrarea domeniului public și privat al comunei, agricultură, gospodărire
comunală, protecția mediului, servicii și comerț.
Comisia pentru administraţia publică locală, juridică, apararea ordinei si
liniştei publice, a drepturilor cetăţenilor
Comisia pentru învățământ , sănătate, cultură, protectia socială și agrement
In baza prevederilor art. 44 din Legea nr 215/2001 privind administraţia
publică locală , republicată, presedintele Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico- socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public si privat al
comunei, agricultură, gospodarie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ,
desemnată de membrii comisiilor de specialitate prezint urmatorul:
AVIZ
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul de investitie
„REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, SAT CIORTESTI,
COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
Comisiile au analizat proiectul de hotărâre propus de către domnul primar, considerând că
acesta este legal si oportun pentru urmatoarele motive:
1.LEGAL
- Respectă prevederile legale privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru
obiectivul de investitie „REABILITARE, MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL,
SAT CIORTESTI, COMUNA CIORTESTI, JUDETUL IASI”
2. OPORTUN: Este necesară cresterea calitatii si diversificarea ofertei culturale in mediul
rural prin inbunatatirea manangementului si promovarea caminelor cultural prin dezvoltarea de
capacitati individuale si institutionale prin organizarea de evenimente culturale, in vederea
imbunatatirii managementului caminelor culturale
Comisiile consideră că proiectul de hotărâre poate fi aprobat în forma propusă.
PREŞEDINTE
Pintilie Ilie

SECRETAR
Danila Ecaterina

PREŞEDINTE
Ocneanu Vasile

SECRETAR
Mocanu Dragos

PRESEDINTE
Botez Florentin

SECRETAR
Irimia Ion

