
ROMÂNIA 
JUDEŢUL NEAMŢ 

COMUNA BORLESTI 
CONSILIUL LOCAL   

 
 
 

H O T A R Â R E 
Privind aprobarea investiţiei de 1.205.341 lei din care 874.522 lei valoare 
eligibilă şi 330.819 lei valoare neeligibilă (99.680 lei pentru realizare investitiei 
si 231.139 lei, valoare TVA) , privind proiectul: „Modernizare drumuri în sat 
Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul Neamț” 
 
     Consiliul Local al comunei  Borlesti , judetul Neamt, întrunit în şedinţă 
publica în data de 19.03.2015; 
     Analizând: 

- Proiectul de hotărâre iniţiat de către primarul comunei BORLESTI , raportul 
de specialitate întocmit de compartimentul buget-contabilitate având nr 
2126/18.03.2015 prin care se propune aprobarea investiţiei de 1.205.341 lei 
din care 874.522 lei valoare eligibilă şi 330.819 lei valoare neeligibilă 
(99.680 lei pentru realizare investitiei si 231.139 lei, valoare TVA) , privind 
proiectul: „Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu Nou), comuna 
Borlești, județul Neamț” 

- Expunerea de motive prezentată de către primarul comunei BORLESTI, în 
calitatea sa de iniţiator, înregistrată sub nr. 2124/18.03.2015; 

- Contractul de finanţare nr. C413322a11212962804 din 17.03.2014 încheiat 
între APDRP şi COMUNA BORLESTI, precum şi actul adiţional nr. 
1/27.02.2015 la contractul de finanţare nr C413322a11212962804 din 
17.03.2014; 

- Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Borlești; 
 

     În conformitate cu prevederile HCL nr. 34/31.07.2013 privind aprobarea 
instrumentării proiectului de investiţie „Modernizare drumuri în sat Ruseni (Satu 
Nou), comuna Borlești, județul Neamț” finantat prin FEADR- Măsura 41.322 
,,Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia 
şi populaţia rurală şi punerea învaloare a moştenirii rurale,,; 
 
             În temeiul dispoziţiilor  art. 36, alin. 2 , lit b şi e, art 39, alin 2, art 45 alin 1 
,art 47, art 115, alin 1 , lit b şi art 117, lit a din Legea administratiei publice locale, 
republicată, modificată şi completată, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

          Art. 1 Se aproba valoarea investiţiei de 1.205.341 lei din care 874.522 lei 
valoare eligibilă şi 330.819 lei valoare neeligibilă (99.680 lei pentru realizare 
investitiei si 231.139 lei, valoare TVA), privind proiectul: „Modernizare drumuri 



în sat Ruseni (Satu Nou), comuna Borlești, județul Neamț”, conform 
prevederilor din Actul adiţional nr. 1/27.02.2015. 
 
       Art. 2 Secretarul comunei Borlești va comunica persoanelor şi instituţiilor 
interesate prezenta hotarâre. 
        
                                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                       

                             PUICĂ VASILE   
 
                                                                        Contrasemnează, 

                                                                                              Secretar, 
           STAICU CRISTINA 
 
 
 
 

Nr. 23/  19.03.2015 
Adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


