ROMÂNIA
JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL
C O M U N A O S I C A DE J O S

Comuna Osica de Jos, Tel:0249/455013: Fax:0249/455085 e-mail: primariaosicadejos@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Cu privire la: aprobarea accesării AXEI 4 LEADER din cadrul PNDR, măsura
411, prin măsura 322 - „Renovarea, dezvoltarea satelor prin măsura îm bunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia ru ra lă şi punerea în v alo are a
m oştenirii rurale" pentru investiţia „Achiziţia unui buldoexcavator în vederea
funcţionării eficiente în comuna Osica de Jos, judeţul Olt a Serviciului V oluntar pentru
Situaţii de U rgenţă“

Având în vedere:
•

M asura 411 din cadru! axei 4 LEADER din cadrul PNDR

•

Ghidul solicitantului - Măsura 322 privind renovarea şi dezvoltarea satelor,
îm bunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale, emis de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale;

» Prevederile art. 36 alin. (4) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
•

Prevederile Legii nr. 52/2003. privind transparenta decizionala in administraţia
publica;

•

Raportul de specialitate întocmit de domnul Postelnicu Petrişor, şef S.V.S.U. din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Osica de Jos;

•

Avizul favorabil al com isiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Osica de
Jos;

M emoriu Justificativ al proiectului pentru investiţia „Achiziţia u n u i b u ld o ex cav ato r în
vederea funcţionării eficiente în comuna Osica de Jos,judeţul Olt a Serv iciului V o lu n ta r
pentru Situaţii de Urgenţă “
•
Legea 273/2006 privind finanţele publice;
în temeiul art. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi com pletările ulterioare;
CONSILIUL LOCAL AL COM UNEI OSICA DE JOS, JUDEŢUL OLT
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. Se aprobă instrum entarea programului LEADER măsura 4 1 1.
prin m ăsura 322 „Renovarea, dezvoltarea satelor prin măsura îm bunătăţirea serviciilor

c
de bază pentru econom ia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a m oştenirii rurale"
din cadrul PNDR concretizat în realizarea proiectului pentru investiţia: ..A chiziţia
unui buldoexcavator în vederea funcţionării eficiente în co m u n a O sica de Jos,
judeţul Olt a Serv iciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă”.
Art. 2. Se aprobă efectuarea investiţiei: „Achiziţia unui b u ldoexcavator
în vederea funcţionării eficiente în comuna Osica de Jos, judeţul Olt a Serviciului
V oluntar pentru Situaţii de Urgenţă" necesară şi oportună pentru locuitorii comunei
O sica de Jos.
Art. 3. Comuna Osica de Jos are un număr de 1700 locuitori.
Art. 4. Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionarea
investiţiilor pe o perioadă de minim 5 ani de la data la care investiţiile au fost date în
exploatare.
Art. 5. Consiliul local Osica de Jos îşi ia angajamentul că va asigura
cofm anţarea proiectului, din sursele bugetului local.
Art. 6. Prezenta hotărâre se va înainta:
Instituţiei Prefectului - judeţului Olt,
Consiliul Judeţean Olt,
Compartimentului de Achiziţii publice din cadrul Primăriei comunei Osica
de Jos,
Primarului comunei Osica de Jos pentru ducerea la îndeplinire
Se va afişa pentru publicitate.

Preşedinte de şedinţă,

Nr. 34 din 31.05.2013

