ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLJEŞTI
617160 - DOLJEŞTI, Tel/fax 0233/780.514, 0233/780756; 0233/780757
adresa de internet: www.primariadoljesti.ro;
e-mail: primcomdoljesti@yahoo.com

HOTĂRÂREA
nr. 56 din 31 iulie 2009
privind aprobarea instrumentarii Proiectului cu denumirea
“Amenajare spatii verzi in comuna DOLJESTI, judetul Neamt”
precum şi a altor măsuri necesare implementării acestuia
CONSILIUL LOCAL al comunei DOLJEŞTI, judetul NEAMŢ;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin.(2), lit.„b" şi „c", coroborat cu alineatul (4).lit. „d" „e" şi „f", alin. (6), lit.„a",
pct. 14 şi ale art. 125 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
- O.U.G nr. 59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007 privind instituirea
Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi,
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările aduse de: RECTIFICAREA nr. 273 din 29 iunie 2006; O.U.G. nr. 46 din 23 mai 2007;
O.U.G. nr. 64 din 27 iunie 2007; O.U.G. nr. 28 din 19 martie 2008; O.U.G. nr. 91 din 30 iunie 2009
Luând act de:
- GHIDUL DE FINANTARE al M.M.D.R. din 17 iulie 2007 a Programului naţional de
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizare de spaţii verzi în localităţi (M.Of. 502/26.07.2007):
- H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Examinând referatul primarului comunei din care rezultă necesitatea realizării acestui
proiect;
Văzând avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale consiliului local;
In temeiul dispoziţiilor art. 45 şi 115 alin. (1) lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art.1.- Se aprobă aplicarea, în comuna Doljeşti, a Programului naţional de îmbunătăţire a
calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi instituit prin Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 59/2007, cu modificările şi completările ulterioare
Art.2.- Se aprobă, având în vedere necesităţile locuitorilor din comuna DOLJEŞTI, judetul
NEAMŢ pentru odihnă şi recreere, într-un cadru natural şi cu dotările corespunzătoare unui standard
de viaţă civilizat, corelat cu existenţa Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007,
aprobată cu modificări prin Legea nr. 343/2007, ca fiind oportună instrumentarea proiectului cu
denumirea “Amenajare spaţii verzi în comuna DOLJEŞTI, judeţul Neamţ”.
Art. 3.- Se aprobă ca suprafaţa de teren în mărime de 8574 mp aflată pe domeniul public al
comunei DOLJEŞTI, judeţul NEAMŢ şi sub administrarea Consiliului Local Doljeşti identificată
conform STUDIU TOPOGRAFIC anexat prezentei sa fie pusă la dispoziţie pentru realizarea
proiectului cu denumirea “Amenajare spaţii verzi în comuna DOLJEŞTI, judeţul Neamţ”.

Art.4.- Se aprobă ca domnul COJOCARU GHEORGHE, în funcţia de Primar al comunei
DOLJEŞTI, judetul NEAMŢ să reprezinte CONSILIUL LOCAL DOLJEŞTI în relaţia cu
ADMINISTRAŢIA FONDULUI DE MEDIU până în momentul semnării contractului de finanţare a
proiectului cu denumirea “Amenajare spaţii verzi în comuna DOLJEŞTI, judetul Neamţ”.
Art.5.- Se aprobă ca doamna ADOCHIŢEI MIHAELA, în funcţia de Viceprimar al
comunei DOLJEŞTI sa fie împuternicită să semneze contractul de finanţare a proiectului cu
denumirea “Amenajare spaţii verzi în comuna DOLJEŞTI, judetul Neamţ”.
Art. 6. -Se aprobă STUDIUL DE FEZABILITATE a proiectului cu denumirea “Amenajare
spaţii verzi în comuna DOLJEŞTI, judeţul Neamţ” şi a indicatorilor tehnico-economici, după cum
urmează:
a) valoarea totala a investitiei inclusiv TVA: 1.189.417 lei,
b) din care C+M: 891.140 lei, inclusiv TVA;
c) valoarea cererii de finantare: 1.129.310 lei inclusiv TVA
d) valoarea cofinantarii proiectului de catrea Consiliul Local Doljesti: 60.107 lei inclusiv TVA
e) durata de realizare a investitiei: 10 luni
f) esalonarea valorii din cererea de finantare : Anul I: 1.189.417 lei;
g) capacitati (in unitati fizice): Functional si tehnologic, proiectul integreaza:
- Amenajarea “PARCULUI MONUMENTULUI in suprafata totala de 749 mp din localitatea
DOLJESTI, comuna DOLJESTI, judetul NEAMT.
- Amenajarea „Parcului copiilor” in suprafata de 1241 mp, din localitatea DOLJESTI, comuna
DOLJESTI.
- Amenajarea unui „Spatiu verde” de 4135 mp in localitatea BUHONCA, comuna DOLJESTI.
- Amenajarea unui „Spatiu verde” de 127 mp in localitatea ROTUNDA, comuna DOLJESTI.
- Amenajarea “PARCULUI MONUMENTULUI” in suprafata de 59 mp din localitatea
BURUIENESTI, comuna DOLJESTI, judetul NEAMT,
- Amenajarea unui „Spatiu verde” de 929 mp in localitatea BURUIENESTI, comuna
DOLJESTI.
- Amenajarea „Parcului Tineretului” de 1392 mp din localitatea Buruienesti, comuna
DOLJESTI.
Toate aceste amenajari, prin organizarea de zone cu funcţiunea dominantă de odihnă şi
recreere pentru locuitorii comunei, vor îmbina realizarea zonelor de alei pietonale, mobilier urban şi
agrement, spatii de joaca pentru copii cu zone si plantatii de arbori şi arbuşti, covor floral şi gazon,
toate fiind agrementate de iluminatul exterior ce le va pune în valoare.
Art. 7.- Investitiile in „Amenajarea de spatii verzi in comuna DOLJESTI, judetul
NEAMT” se adreseaza celor 7475 de locuitori ai comunei DOLJESTI
Art.8.- Investitia face parte din strategia de dezvoltare locală aprobată prin HCL 29 din
25.05.2007
Art.9.- Se aproba ca orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului cu
denumirea, “Amenajare spatii verzi in comuna DOLJESTI, judetul Neamt” precum şi
cheltuielile de întreţinere şi exploatare pentru acesta se suportă din veniturile proprii ale bugetului
local şi/sau împrumuturi.
Art.10.- Se ia act de Declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legat al comunei
DOLJESTI, prevăzută în Cererea de finantare a investitiei cu denumirea“Amenajare spatii verzi in
comuna DOLJESTI, judetul Neamt”.
Art.11.- Prezenta Hotarare se comunica institutiei prefectului NEAMT pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica prin afisare la sediul
CONSILULUI LOCAL DOLJESTI, prin grija secretarului comunei DOLJESTI, judetul NEAMT.
Art. 12.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei
DOLJESTI, judetul NEAMT.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
VASILIU ANA

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

Notă: 1. Consilieri prezenţi 15 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 15 voturi pentru.

