Nr. 4874 din 30.05.2011
HOTĂRÂREA

NR. 32

Consiliul Local al comunei Bârnova, jud. Iaşi, legal constituit, întrunit la lucrările
şedinţei extraordinare de consiliu în ziua de 30.05.2011;
- având în vedere referatul d-lui primar al comunei Bârnova cu nr. 3712 din
03.05.2011 privind aprobarea angajării unui credit bancar de către Comuna Bârnova în
valoare maximă de 1.000.000 lei pentru asigurarea TVA-ului aferent proiectului
“Amenajare drumuri de acces la exploataţii agricole în comuna Bârnova, judeţul Iaşi”
proiect pentru care finanţarea s-a obţinut prin Măsura 125 din cadrul Fondului European
Agricol de Dezvoltare Rurală;
- dând citire: proiectului de hotărâre cu nr. 3712 din 03.05.2011 privind
aprobarea angajării unui credit bancar de către Comuna Bârnova în valoare maximă de
1.000.000 lei pentru asigurarea TVA-ului aferent proiectului “Amenajare drumuri de
acces la exploataţii agricole în comuna Bârnova, judeţul Iaşi” proiect pentru care
finanţarea s-a obţinut prin Măsura 125 din cadrul Fondului European Agricol de
Dezvoltare Rurală, proiect iniţiat de primarul comunei Bîrnova, d-l Popa Dan Constantin,
în temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. 6) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, modificată şi completată, avizelor favorabile înregistrate
sub nr. 4874 din 30.05.2011 ale Comisiilor de specialitate de pe lângă Consiliul local al
comunei Bîrnova pentru proiectul de hotărâre mai sus-menţionat, avize emise în temeiul
prevederilor art. 44 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, modificată şi completată cât şi avizul favorabil cu privire la legalitatea
adoptării prezentei hotărâri al secretarului comunei Bîrnova, consilier juridic, Antonesei Ropcean Anca –Lucia prin contrasemnarea acesteia, în temeiul prevederilor art. 47 din
Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicatămodificată şi
completată;
- în temeiul prevederilor art. 38 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, modificată şi completată;
- Legea 286/2010 –privind bugetul de stat pe anul 2011;
- OUG nr. 51 din 16 iunie 2010 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea
unor arierate din economie, precum şi alte măsuri financiare;
- art. 2 şi 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
- Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
- ca urmare a competenţelor stabilite prin art. 36 alin. 4 lit b, art 45 alin 2 lit a şi art.
115 alin 1 lit b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,
modificată şi completată şi din considerentele prezentate;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă angajarea unui credit bancar de către Comuna Bârnova în
valoare maximă de 1.000.000 lei pentru asigurarea TVA-ului aferent proiectului

“Amenajare drumuri de acces la exploataţii agricole în comuna Bârnova, judeţul Iaşi”
proiect pentru care finanţarea s-a obţinut prin Măsura 125 din cadrul Fondului European
Agricol de Dezvoltare Rurală.
Art. 2.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri-demararea procedurii şi
semnarea angajamentului- se va ocupa d-nul primar al comunei Bîrnova, d-nul POPA
DAN CONSTANTIN şi compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Bîrnova.
Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al comunei Bârnova cu
un nr. de 7 voturi pentru, 0 voturi împotrivă şi 0 abţineri şi va fi comunicată în termenul
prevăzut de lege primarului comunei, persoanelor cu atribuţii financiar-contabile din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bîrnova, Consiliului Judeţean IaşiPatrimoniu, Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi prin grija secretarului comunei Bîrnova.
Dată astăzi 30.05.2011
Preşedinte de şedinţă,
BRICHIU LENUŢA

Prezenta hotărâre este în conformitate cu legislaţia în vigoare,

Secretar,
ANTONESEI – ROPCEAN ANCA – LUCIA

