
HOTARAREA Nr.50/2021
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici şi implementarea proiectului investiţii „Achiziție utilaj și

echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Ibănești, județul
Vaslui "

având în vedere: 
a)art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată
prin Legea nr. 199/1997;

c) art.  7 alin.  (2) şi art.  1166  şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,  republicată,  cu
modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;

d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

- referatul de aprobare a primarului cu nr. 3439/14.10.2021 la proiectul de hotarare;   
- Raportul compartimentului de specialitate 3444/06.10.2021; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  
- prevederile  Ordonanţei  de  Urgenţă  a  Guvernului  nr.28/2013  pentru  aprobarea

Programului National de Dezvoltare Locala ; 
- menoriul  tehnic  pentru,, ACHIZIȚIE  UTILAJ  ȘI  ECHIPAMENTE  PENTRU

DOTAREA  SERVICIULUI  VOLUNTAR  PENTRU  SITUAȚII  DE  URGENȚĂ,  ÎN  COMUNA
IBĂNEȘTI JUDEȚUL VASLUI"  ; 

- În temeiul prevederilor art. 129, alin. alin. (2), lit. b și d, art. 139, alin. (1), precum și art. 196,
alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:  
 

      Art.  1.  - Se  aprobă  indicatorii  tehnico-economici  şi implementarea  proiectului investiţii
„Achiziție utilaj și echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna
Ibănești, județul Vaslui",  denumit în continuare Proiectul, finanţabil prin programul FEADR, Axa LEADER,
GAL Asociația „Valea Tutovei și Zeletinului”, Măsura 3.3 - Dezvoltare locală în mediul rural.

   Art.2. - Proiectul se încadrează în „Strategiei de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui, cu
orizontul de timp 2013-2020”.

      Art.3.  Comuna  Ibănești consideră necesară şi oportună şi constată potenţialul socio-economic al
implementării  proiectului  investiţii „Achiziție  utilaj  și  echipamente  pentru  dotarea  Serviciului  Voluntar
pentru Situații de Urgență în comuna Ibănești, județul Vaslui" din următoarele considerente:

a. Proiectul deserveşte populaţia Comunei Ibănești;
b. Proiectul va contribui la creşterea îmbunătățirii serviciilor locale de bază destinate populației rurale;
c. Proiectul va contribui la dezvoltarea socio-economică  a comunei Ibănești,
d. Pentru  dezvoltarea  rurală  prin  „Achiziție  utilaj  și  echipamente  pentru  dotarea  Serviciului  Voluntar

pentru Situații de Urgență în comuna Ibănești, județul Vaslui" sunt prevăzute fonduri prin programul

R O M Â N I A
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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI



FEADR, Axa LEADER GAL Asociația „Valea Tutovei și Zeletinului”, Măsura 3.3 - Dezvoltare locală în
mediul rural;

e. Cheltuielile  neeligibile  ale  investiţiei  vor  fi  prevăzute  în  bugetul  local  pentru  perioada  de realizare  a
investiţiei;
Art.  4.  -  Cheltuielile  aferente  Proiectului  se  prevăd  în  bugetul  local  pentru  perioada  de  realizare  a

investiţiei, în cazul obţinerii finanţării FEADR, Axa LEADER GAL Asociația „Valea Tutovei și Zeletinului”,
Măsura 3.3 - Dezvoltare locală în mediul rural potrivit legii.

Art. 5. - Se aprobă cuprinderea în bugetul local al Comunei Ibănești, în calitate de beneficiar, a sumelor
reprezentând TVA-ului aferent cheltuielilor eligibile, decontat de la bugetul de stat pentru proiectul  investiții
„Achiziție utilaj și echipamente pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna
Ibănești, județul Vaslui ";

Art.  6.  - Autorităţile  administraţiei  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturile  necesare  acoperirii
cheltuielilor de întreținere/mentenanță a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei
plăţi în cadrul Proiectului.

Art.  7.  –  Numărul  locuitorilor  deserviți  de  Proiect,  după  caz,  precum  şi  caracteristicile  tehnice  ale
Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. - Comuna Ibănești se angajează că proiectul de investiţii propus: „Achiziție utilaj și echipamente
pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență în comuna Ibănești, județul Vaslui "  nu va fi
generator de venit.

Art. 9. -  Reprezentantul legal al comunei pentru relația cu AFIR în derularea proiectului este, potrivit
legii, primarul acesteia, PLETEA BENONE, în dubla sa calitate şi de ordonator principal de credite.

Art. 10. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri de către primarul Comunei Ibănești. 
Art.  11.  Prezenta  hotărâre  se  comunică,  prin  intermediul  secretarului  Comunei  Ibănești,  în  termenul

prevăzut de lege, primarului Comunei Ibănești şi prefectului judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică
prin afişarea la sediul primăriei.
     

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _11  voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        15.10.2021

     Giagu Dumitru
      Contrasemneaz  ă:  

                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 
                                                                                                          Pîrlog George


