
 
   ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI 

 
 

   HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea contractării finanţării proiectului 
              „Reabilitare,modernizare şi dotare Cămin Cultural din comuna Grămeşti, judeţul 

Suceava” 
 

         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. 3200 / 13.09.2013; 

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

- Avizul 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; 

- Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
 
         În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. „b” şi ale art.36 alin. (4), lit. „d” din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

Art. 1.  Se aprobă contractarea finanţării pentru proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin 
Cultural din comuna Grămeşti, judeţul Suceava” prin „Programul prioritar naţional pentru construirea 
de sedii pentru aşezăminte culturale din în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi 
pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor 
culturale de drept public din mediul rural şi mic urban”; 
Art. 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea şi aprobarea reabilitării, modernizării şi dotării Căminului 
Cultural din comuna Grămeşti, judeţul Suceava . 
Art. 3. Se precizează faptul că investiţia face parte din Strategia de Dezvoltare Locală a comunei 
Grămeşti, judeţul Suceava. 
Art. 4. Se aprobă asigurarea unei finanţări din resurse proprii sau atrase, în cuantum de minim 10% 
din valoarea totală a proiectului. 
Art. 5. Se aprobă păstrarea destinaţiei clădirii timp de minimum 15 ani. 
Art. 6. Se aprobă planul de activităţi a Căminului Cultural din comuna Grămeşti, judeţul Suceava pe 
următorii 3 ani de la darea în folosinţă. 
Art. 7. Se aprobă angajamentul Consiliului Local Grămeşti de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi 
gestionarea investiţiei pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în 
exploatare. 
Art. 8. Se desemnează domnul primar Şuleap Vasile să reprezinte Consiliul Local al comunei 
Grămeşti, judeţul Suceava în relaţia cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, 
prin Compania Naţională de Investiţii S.A., în calitate de responsabil de proiect, pentru semnarea 
contractului. 



Art.9. Se aprobă încheierea prin reprezentantul legal domnul primar Şuleap Vasile a contractului 
pentru finanţare nerambursabilă aferent proiectului. 
Art. 10. Primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava şi Biroul buget-finanţe din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri. 
 
 
 
                      
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
                          
                                                                                                              Contrasemnează, 

             IONIŢĂ FLORIN-DUMITRU                                                                       
                                                                                                              Secretarul comunei 
                                                                                                        GHEORGHE AIFTINCĂI 
                
       
 
 
 
 
        Grămeşti, 17.10.2013 
               Nr.  35               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


