ROMÂNIA
Judeţul Vaslui

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
DRAGOMIRESTI

STEMA
COMUNEI

Cod fiscal : 4226494

HOTĂRÂREA
nr. 52 din 30 . 10. 2015

privind instrumentarea proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui”
Consiliul

local al comunei

Dragomirești – judeţul Vaslui

;

Având în vedere :
 referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei, în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu
nr. 5184/22.10. 2015, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivității;
 raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu
nr. 5241/28.10.2015, 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 Dragomirești,
 Avizul comisiei de specialitate pe principalele domenii de activitate din cadrul consiliului local;
Ținând cont de temeiurile juridice, respective prevederile :
- Ghidului Solicitantului, Submăsura 7.2 „Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică” din sesiunea de proiecte derulată de AFIR;
- 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;
- prevederile art. 9, punctul 1 din Cartea Europeană a Autonomiei Locale, adoptată la Strasbourg la
15.10.1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes
local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 51 /
30.10.2015 privind „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din
comuna Dragomirești, județul Vaslui”,
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), litera „b” și alin. 4, litera „d”, precum și ale art. 45, alin.
(1), coroborate cu art. 115. alin. (1), litera „b” din Legea Administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă implementarea și instrumentarea de către comuna Dragomirești a proiectului
„Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești,
județul Vaslui” denumit în continuare Proiectul ca prioritate investițională;

Art. 2. Se aprobă următoarele:
- necesitatea, oportunitatea și potenţialul economic al investiţiei „Extinderea și dotarea
funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul
Vaslui”;
- lucrările sunt prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a investiţiei;
- angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăţi;
- numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți precum și caracteristicile tehnice
ale proiectului sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 3. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și
de ordonator principal de credite, respectiv domnul Turcu Aurel – primar al comunei Dragomirești;
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. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la articolul 1,
precum și cheltuielile de întreținere și exploatare pentru proiectul realizat, se suportă din veniturile proprii
ale bugetului local și/sau împrumuturi.
Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Dragomirești.
Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut
de lege, primarului comunei și prefectului județului Vaslui și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.primariadragomirestivs.ro.
DRAGOMIRESTI , Data : 30. Octombrie 2015

PRESEDINTE SEDINTA ,
Consilier : GRIGORE BENONE
Contrasemnează ,
Secretarul comunei Dragomireşti,
Stoinea Geani Nonel

Nr. 52
Data 30.10.2015

Adoptată în ședința din data de 30.10.2015 , cu un număr de 15 voturi pentru , 0 obtineri si 0
voturi contra , din numărul total de 15 consilieri în funcție și 15 prezenți .

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIRESTI
PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE

privind instrumentarea proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui”

Doamnelor si domnilor consilieri , stimati invitati :

In calitate de primar al comunei Dragomireşti , judeţul Vaslui – propun spre analiza dumneavoastră „
proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din
cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui” si va fac cunoscut
următoarele :
Având în vedere adoptarea Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 de cătra
Comisia Europeană 1, care reprezintă programul cu cea mai mare contribuție la dezvoltarea rurală a
României, prin cele 15 măsuri de finanțare, cu o alocare totală de 9,472 miliarde de euro.
Având în vedere precizarea din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală – varianta
adoptată de Comisia Europeană, conform căreia “pentru diminuarea discrepanțelor existente între mediul
urban și rural care determină un impact deosebit de negativ și inechitate privind oportunitățile de dezvoltare
se impune necesitatea continuării efortului de a sprijini dezvoltarea și modernizarea infrastructurii
educaționale în mediul rural, în vederea facilitării accesului la infrastructura educațională cu profil agricol
în zonele rurale”.
Având în vedere includerea în cadrul PNDR 2014-2020 a Submăsurii 7.2 - Investiţii în crearea și
modernizarea infrastructurii de bază la scară mică care are ca obiective:
1. Crearea infrastructurii de interes local, care va contribui la diminuarea tendințelor de declin social
și economic și la îmbunătățirea nivelului de trai în zonele rurale;
2. Îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare
din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.
Având în vedere lansarea în perioada 24 Septembrie 2015 - 18 Decembrie a primei sesiuni continue
anuale de depunere a cererilor de finanţare, submăsura 7.2 din PNDR 2014-2020.
Având în vedere mențiunea din cadrul Anuntului deschiderii cererii de proiecte 2 conform căreia
PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt: 60 de puncte pentru sM4.3, sM7.2 şi sM7.6 (în perioada 24.09 –
31.10.2015).
Având în vedere tipurile de investiții identificate în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurală 2014-2020 ca fiind necesare pentru îndeplinirea obiectivului specific, între care:

1

http://www.madr.ro/comunicare/1968-comunicat-de-presa.html
http://portal.apdrp.ro/uploads/Sesiune%20DEPUNERE%20PROIECTE/2015/subMasurile_4.3AGRICOL_7.2_7.6/Anunt_CerereP
roiecte_sM4.3agricol_7.2_7.6_codificat.pdf

2

•

modernizarea/ extinderea/ echiparea infrastructurii educaţionale pentru instituțiile de
învățământ secundar cu profil agricol
menționăm următoarele categorii de chelltuieli eligibile:

I.

Cheltuieli pentru investiţia de bază:
Construcţii şi instalaţii:
-

reabilitarea energetică generală a anvelopei clădirii prin izolarea termică, refacerea
finisajelor;

-

înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie din PVC cu geamuri termoizolante;
înlocuire tâmplărie interioară;

-

reabilitarea instalaţiilor termice ale clădirii prin înlocuire, achiziționarea de centrale
termice, şi modernizarea/izolarea conductelor de distribuţie agent încălzire;

-

înlocuirea instalațiilor electrice și sanitare, înlocuirea aparatelor de iluminat cu
aparate noi, eficiente energetic;

-

schimbarea învelitorii acoperişului;

-

construirea/modernizarea grupurilor sanitare;

-

refacere finisaje interioare la pardoseli, pereţi, tavane;

-

modernizarea şi extinderea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului investiţiei de
bază, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, radio comunicaţii, telecomunicaţii.

II.

Dotări de specialitate, utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale:
-

procurarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum şi a celor incluse în
instalaţiile funcţionale;

-

achiziţionarea de echipamente de specialitate, precum echipamente didactice,
echipamente pentru pregătirea profesională, echipamente IT, echipament specific
pentru persoanele din învăţământul special;

III.

Cheltuieli privind achiziţia terenului, amenajarea acestuia şi amenajări pentru protecţia mediului:
-

Cheltuielile efectuate pentru achiziţia de terenuri sau expropiere sunt considerate
eligibile în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului;

-

Cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi
care constau în demontări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de
utilităţi din amplasament, drenaje;

-

Cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţia mediului, inclusiv pentru
refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor.

IV.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului:

-

Cheltuielile aferente asigurării cu utilităţile necesare funcţionării obiectivului de
investiţie, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent
termic, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul delimitat
din punct de vedere juridic a obiectivului de investiţie, precum şi cheltuielile aferente
racordării la reţelele de utilităţi;

V.

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică:
-

în limita a 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, cheltuielile legate de
proiectare şi asistenţă tehnică, cuprinzând cheltuielile privind studiile de teren,
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii, proiectarea şi ingineria, consultanţa şi
asistenţa tehnică.

VI.

Alte cheltuieli eligibile:
-

cheltuielile estimate ca fiind necesare contractantului în vederea creării condiţiilor de
desfăşurare a activităţii de construcţii-montaj;

-

cheltuielile legate de lucrări de nivelări ale terenurilor naturale, dezafectări locale de
căi de comunicaţie sau construcţii, branşarea la utilităţi, realizarea de căi de acces;

-

Cheltuieli aferente activităţilor conexe organizării de şantier;

-

Cheltuieli pentru cotele legale;

-

Cheltuieli diverse şi neprevăzute.

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă supunem spre aprobare realizarea
obiectivului de investiție “Reabilitare și dotare liceu tehnologic Vladia, județul
Vaslui”, în concordanță cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală
2014-2020.

PRIMAR ,
AUREL TURCU

Însușit de Consiliul Local prin Hotărârea
nr. 52 din 30.10.2015
Primarul Comunei,
TURCU AUREL

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
COMUNA DRAGOMIREȘRI

ANEXA 1 la HCL nr. 52 / 30.10.2015
privind instrumentarea proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului
Tehnologic Vladia din comuna Dragomirești, județul Vaslui”
Numărul de locuitori deserviți de proiect/utilizatori direcți precum și caracteristicile tehnice ale
proiectului „Extinderea și dotarea funcționalului din cadrul Liceului Tehnologic Vladia din comuna
Dragomirești, județul Vaslui”
1. Numărul de locuitori deserviți de proiect:
Nr.
crt.
1
2

Segment populație
Persoane cu vârsta cuprinsă între 15-19 de ani
Persoane cu vârste cuprinse între 20-24 de ani
TOTAL

Număr persoane

*la recensământul din anul 2011 conform Anexa 7 la Ghidul solicitantului pentru subMăsura 7.2

353
299
652

2. Utilizatori direcți ai proiectului:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

Categorie utilizator
Elevi înscriși în învățământul liceal*
Număr elevi înscriși în învățământul profesional*
Personal didactic
Personal nedidactic
Personal auxiliar
TOTAL

*anul școlar 2015-2016

Număr persoane
111
80
23
3
2
219

3. Caracteristici tehnice ale proiectului:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5

6

Denumire indicator
Suprafață totală teren
Regim de înălțime
Suprafață totală extinsă
Capacitate de înglobare a unității de învățământ
Număr spații nou create prin extindere
Destinația spațiilor nou create

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Grigore Benone

Valoare indicator
5.327 mp
P+1+pod
1018 mp
180 elevi liceu
28
săli de clasă, laboratoare,
sală multifuncțională,
spațiu expozițional, grupuri
sanitare, circulații, spații
tehnice

CONTRASEMNEAZĂ
Secretar al comunei Dragomirești ,
Stoinea Geani Nonel

