JUDEŢUL BOTOŞANI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NICŞENI

H O T Ă R Â R E
cu privire la oportunitatea accesării unui proiect cu finanaţre
prin FEADR
Consiliul local al comunei Nicşeni,judeţul Botoşani,întrunit în şedinţă
ordinară astăzi, 30 ianuarie 2009,
analizând Expunerea de motive prezentată de dl. Gaidur Ioan, primarul
comunei Nicşeni cu privire la necesitatea întocmirii unui proiect pentru dezvoltarea
infrastructurii de bază şi a serviciilor cu finanţare din fondurile europene,
văzând Programul Naţional de Dezvoltare a României ,în cadrul
măsurii 3.2.2. FEADR , prevederile art. 36 alin. 1-6 din Legea nr. 215/2001 republicată,
în concordanţă cu Programul de Strategie locală a comunei Nicşeni,
în baza Raportului de avizare al Comisiei economice,buget finanţe
din cadrul Consiliului local Nicşeni , a Raportului d e specialitate şi cu Reespectarea
prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică,
în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 , republicată a
administraţiei publice locale,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 Se aprobă întocmirea proiectului pentru accesarea fondurilor
FEADR în cadrul măsurii 3.2.2.,în vederea realizării lucrărilor de infrastructură de
strictă necesitate , din cadrul comunei Nicşeni ,prezentate în anexa nr. 1,care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Numeşete în funcţia de responsabil legal de proiect pe dl. Gaidur
Ioan, primarul comunei, domiciliat în comuna Nicşeni,judeţul Botoşani, identificat cu C.I.
seria G.R nr. 399170 şi CNP 1501231070029 ;
Art.3 Se constituie Comisia tehnico-economică cu atribuţii în derularea
proiectului, în următoarea componenţă:
. –Ţapu Cristina – inspector Primăria Nicşeni . preşedinte;
- Iacob Niculina - contabil Primăria Nicşeni - membră;
- Ţapu Gheorghe - secretar comună
- membru;
- Vicol Mihaela Andreea - referent
- membră;
- Niculcea Teofil - consilier local
-membru.
Art.4 Se aprobă angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanţă şi
gestionare a investiţiilor pe o perioadă de 5 ani de la darea în exploatare.
Art. 5 De ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul
comunei ,prin compartimentul de specialitate şi cu aportul membrilor comisiei tehnicoeconomice.
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