
 
 

 ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI 
   HOTĂRÂRE 

aprobarea participării Comunei Grămeşti, judeţul Suceava la ASOCIAŢIA „GAL ŢINUTUL 
BUCOVINEI FRĂTĂUŢII VECHI”;        Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava ; 
         Având în vedere : 

- Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava, dl. 
Şuleap Vasile, înregistrată sub nr. 1965/29.04.2013; 

- Raportul întocmit de către dl. Ţuclea Mihai  - referent urbanism din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Grămeşti, judeţul Suceava ; 

- Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare  economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi turism din 
cadrul Consiliului Local Grămeşti, judeţul Suceava; 

- În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 

- Hotărârea nr.     din 30.05.2013 a Consiliului Local al comunei Grămeşti privind aprobarea 
participării comunei Grămeşti, judeţul Suceava la Asociaţia „GAL ŢINUTUL BUCOVINEI 
FRĂTĂUŢII VECHI” ; 

- În baza prevederilor art. 4 şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională 
în administraţia publică; 

         În temeiul prevederilor art. 36, alin.(6), lit.”a”, pct. 13, art. 45  alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1) lit.”b” 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE : 
 
           Art. 1. Se aprobă ca necesară şi oportună investiţia „ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE TEREN 
SPORT MULTIFUNCŢIONAL ÎN COMUNA GRĂMEŞTI, JUDEŢUL SUCEAVA” finanţată în 
cadrul Măsurii 4.1, submăsura 3.2.2, derulat prin Asociaţia „GAL ŢINUTUL BUCOVINEI FRĂTĂUŢII 
VECHI”,  cu o valoare totală de 279.453 lei. 
           Art. 2. Se confirmă numărul locuitorilor comunei Grămeşti ca fiind de 3.054 . 
           Art. 3. Se angajează Consiliul Local al comunei Grămeşti să asigure, prin intermediul bugetului 
local, cheltuielile de mentenanţă şi gestionare a investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la 
care investiţia va fi dată în exploatare. 
           Art. 4. Se angajează Consiliul Local al comunei Grămeşti să asigure exploatarea terenului de sport 
în conformitate cu reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a terenului de sport. 
          Art. 5. În conformitate cu prevederile din Strategie trebuie ca proiectul să fie promovat în 
parteneriat, cu A.S. „Avântul” Grămeşti, care are sediul în spaţiul rural. 
          Art. 6. Se desemnează primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava reprezentant legal al 
proiectului.  
          Art. 7. Primarul comunei Grămeşti , prin aparatul de specialitate, va aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri, inclusiv depunerea proiectului. 
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