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HOTARAREA nr. 35
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași”
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1)
lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală,
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
Luând act de:
a)referatul de aprobare al primarului comunei Ciortesti, în calitatea sa de iniţiator,
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciortesti,
c)raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciortesti;
Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
Consiliul Local al Comunei Ciortesti:
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aproba cofinantarea obiectivului de investitii „Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala
Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași” prin sustinerea urmatoarelor cheltuieli, din bugetul local al
Comunei Ciortesti, judetul Iasi:
-

Cheltuieli pentru studii de teren
Cheltuieli privind taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cheltuieli privind studiul de fezabilitate
Cheltuieli privind asistenta tehnica
Cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuieli privind dirigentie de santier
Cheltuieli privind obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul
creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )

= 1.785,00 lei TVA inclus
= 400,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 17.850,00 lei TVA inclus
= 11.900,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 0 lei TVA inclus
= 5.401,00 lei TVA inclus

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL: 31.386,00 LEI CU TVA
INCLUS

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Iasi, Primarului Comunei
Ciortesti, cetatenilor comunei prin afisare.
Ciortesti, 23 februarie 2017
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Chirila Violeta
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR COMUNA,
Muntenescu Rodica

Adoptată în şedinţa din data de 23 februarie 2017
Cu un număr de 13 voturi „pentru”, de 0 voturi „impotriva”, si 0 „abtineri” din numărul total de 13
consilieri prezenti

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
PRIMAR__________________________________________________________________

Nota de fundamentare
privind necesitatea si oportunitatea realizarii proiectului
Reabilitare si extindere scoala Ciortesti, comuna Ciortesti, jud. Iasi

IN PREZENT SCOALA CIORTESTI NU ARE AUTORIZATIE DSP!
La momentul actual este binecunoscută starea învățământului românesc și lipsa investițiilor
în infrastructura socială de acest tip, aceste aspecte conduc la îngreunarea posibilității de oferire a
serviciilor sociale de bază și totodată menține un nivel scăzut de educație al copiilor.
La nivelul comunei Ciortesti - sat Ciortesti nu există la momentul actual un spațiu special
destinat copiilor, aceștia desfășurând activitatea de învățământ intr-un mod neadecvat din punct de
vedere educational.
De asemenea, din perspectiva forţei de muncă existente la nivelul comunei, a orientării
forţei de muncă spre domenii cu potenţial de creştere constantă pe termen mediu şi lung şi creşterea
numărului de locuri de muncă, proiectul este definit ca necesar şi oportun.
Nu în ultimul rând, dezvoltarea spaţiului rural reflectă îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă
pentru populaţia rurală şi creşterea atractivităţii acestor zone – constituie una dintre premisele de
bază care au stat la baza fundamentării acestei necesitati.
Reabilitarea si extinderea acestei constructii constituie soluția optimă în vederea creării unui
mediu propice dezvotării personale și profesionale a copiilor și dă posibilitate creșterii nivelului de
trai al grupului țintă cât și al familiilor acestora.
Funcționarea investitiei va urmări creșterea implicării comunității în vederea îmbunătățirii
condițiilor de viață ale copiilor, prin stimularea realizării unor rețele comunitare de voluntariat în
beneficiul acestora și creșterea gradului de profesionalism al angajaților și partenerilor ce vor fi
implicați în acest proiect.
De asemenea necesitatea realizării acestei constructii rezultă și din următoarele aspecte:
- în urma realizării investiției, copiii din comună vor parcurge etapele normale ale educației;
- această investiei va contribui la rezolvarea problemei sociale a copiilor ai căror părinți nu sunt în
țară;
- urmarea programului de învățământ contribuie la dezvoltarea pe termen lung a copiilor.
Lucrarile necesare a fi efecutate pentru buna functionare o obiectivului de investitii propus
sunt complexe si este necesara realizarea unei expertize tehnice pentru stabilirea exacta a acestora.

In urma realizarii unei inspectii vizuale putem aminti insa unele probleme:
- extinderea constructiei existente
- crearea de spatii speciale pentru dezvoltarea si educarea copiilor
- amenajrea terenului din curtea scolii.
Oportunitatea
Identificarea unui număr considerabil de copii, conform evidenței compartimentului de
Asistență socială din cadrul primăriei, care nu urmează cursurile invatamantului romanesc, impune
asigurarea unor condiții optime menite să contribuie la formarea acestora.
Lipsa unui spațiu adecvat, a unei infrastructuri sociale adecvate, impune investiții în
reabilitarea unei clădiri a cărei funcționalitate să permită desfășurarea activităților educative menite
să pregătească copiii pentru școală.
Investiția se dovedește oportună prin posibilitatea instrumentării activității scolare, activitate
coordonată de autoritățile locale. De asemenea, prin construirea și funcționarea constructiei va
crește considerabil atât calitatea serviciilor social-educative efectuate de autoritățile locale cât și
ponderea și intensitatea acestora.
Investitia se caracterizeaza prin acoperirea functiunilor si a cerintelor propuse si cerute de
catre beneficiar prin tema de proiectare la nivel minim, dar prin rezolvarea "clasica" a constructiilor
care nu implica tehnologii de executie deosebite, se obtine un pret total pe metru patrat rezonabil,
obtinandu-se un raport pret-performanta bun, care justifica investitia, cu incadrarea in prevederile
"Programului National de Dezvoltare Locala"
Ciortesti, 17 februarie 2017

Primar Comuna Ciortesti,
Apostol Alina

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
PRIMAR________________________________________________________________

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași”
În temeiul prevederilor art.45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile:
a) art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1)
lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
b) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
c) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare
Locală,
d) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală,
aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013 cu modificări;
Luând act de:
a)referatul de aprobare al primarului comunei Ciortesti, în calitatea sa de iniţiator,
b)raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Ciortesti,
c)raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciortesti;
Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional
de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice,
Consiliul Local al Comunei Ciortesti:
HOTĂRĂȘTE
Art.1 Se aproba cofinantarea obiectivului de investitii „Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala
Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași” prin sustinerea urmatoarelor cheltuieli, din bugetul local al
Comunei Ciortesti, judetul Iasi:
-

Cheltuieli pentru studii de teren
Cheltuieli privind taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cheltuieli privind studiul de fezabilitate
Cheltuieli privind asistenta tehnica
Cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuieli privind dirigentie de santier
Cheltuieli privind obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul
creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )

= 1.785,00 lei TVA inclus
= 400,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 17.850,00 lei TVA inclus
= 11.900,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 0 lei TVA inclus
= 5.401,00 lei TVA inclus

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL: 31.386,00 LEI CU TVA
INCLUS

Art. 2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Iasi, Primarului Comunei
Ciortesti, cetatenilor comunei prin afisare.
Ciortesti, 17 februarie 2017
Initiator,
Primarul comunei Ciortesti
Apostol Alina
Avizat pentru legalitate
Secretarul comunei Ciortesti,
Muntenescu Rodica

Adoptată în şedinţa din data de 23 februarie 2017
Cu un numar de

voturi « pentru », 0 vot « impotriva »,0 «abtineri » din ……consilieri prezenti

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONTABILITATE
Nr……..../17.02.2017
RAPORT
privind aprobarea asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași”

Domnilor consilieri
Proiectul de hotarâre inițiat de domnul primar Apostol Alina, reflecta necesitatea aprobării
cofinanţării obiectivului de investiţie „Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti,
comuna Ciortesti, judetul Iași”
Avand in vedere prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadrul al
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si
metodologiei de ealaborare a deviziului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de
investii.
Sumele expuse pe capitole sunt
-

Cheltuieli pentru studii de teren
Cheltuieli privind taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii
Cheltuieli privind studiul de fezabilitate
Cheltuieli privind asistenta tehnica
Cheltuieli privind asistenta tehnica din partea proiectantului
Cheltuieli privind dirigentie de santier
Cheltuieli privind obtinerea si amenajarea terenului
Cheltuieli privind comisioane, cote, taxe, costul
creditului ( cota aferenta ISC + C.S.C )

= 1.785,00 lei TVA inclus
= 400,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 17.850,00 lei TVA inclus
= 11.900,00 lei TVA inclus
= 5.950,00 lei TVA inclus
= 0 lei TVA inclus
= 5.401,00 lei TVA inclus

TOTAL CHELTUIELI CARE SE FINANTEAZA DIN BUGETUL LOCAL: 31.386,00 LEI CU TVA
INCLUS

Consider ca proiectul de hotarâre poate fi adoptat in forma propusă.
Contabil,
ANDREI CONSTANTIN

JUDETUL IASI
COMUNA CIORTESTI
CONSILIUL LOCAL
Nr…………/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 asigurării cofinanţării obiectivului de investiţie
„Reabilitare si Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași”

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 cofinantarea obiectivului de investitii „Reabilitare si
Extindere Școala Gimnaziala Ciortesti, comuna Ciortesti, judetul Iași”
2. OPORTUN:
- Este necesară modernizarea scolilor pentru desfasurarea in conditii optime a procesului de
invatamant

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

