
 

      HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea promovării investiţiei „Înființare Grădiniță cu Program Normal în sat Boroaia, 
comuna Boroaia, județul Suceava” şi contractarea Serviciilor de elaborare Studiu de Fezabilitate 

şi Consultanţă privind întocmirea şi depunerea Cererii de finanţare în cadrul PNDR 2014-2020, 
Submasura 7.2. “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” 

componenta Infrastructură Educațională și Socială. 
 

 

Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu 

înregistrată sub nr. 1275 din 3.03.2016 ; 
 - Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
1276 din 3.03.2016; 

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-
socială, buget, finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie 
comunală, protecţia mediului şi turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat 
sub nr. _______ din 9.03.2016; 

- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-  prevederile Ghidului de finanțare PNDR 2014-2020, Submasura 7.2. “Investitii in crearea si 
modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” componenta Infrastructură Educațională și Socială. 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin.4 lit.”d” şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 
 

      H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 
Art. 1. Având în vedere conţinutul PUG şi al Strategiei de dezvoltare locală ce prezintă ca obiectiv 

„Înființare Grădiniță cu Program Normal în sat Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava”, se aprobă 
efectuarea demersurilor pentru întocmirea Studiului de Fezabilitate incluzând Studii de teren şi Expertiză 
tehnică şi întocmirea şi depunerea Cererii de Finanţare în vederea promovării Proiectului: „Înființare 
Grădiniță cu Program Normal în sat Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava” în cadrul PNDR 2014-
2020, Submasura 7.2. “Investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de baza la scara mica” 
componenta Infrastructură Educațională și Socială. 
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Art. 2. Se aprobă alocarea sumelor şi efectuarea demersurilor de atribuire prin Achiziţie Directă a 

Contractelor de servicii, cu respectarea prevederilor OUG 34/2006, cu modificările și completările 
ulterioare: 

- Servicii de proiectare – elaborare Studiu de fezabilitate incluzand studii de teren şi expertize 
tehnice; 

- Servicii de consultanţă privind întocmirea şi depunerea cererii de finanţare. 
 
Art. 3. Se aprobă completarea Listei de investiţii 2016 cu obiectivul „Înființare Grădiniță cu 

Program Normal în sat Boroaia, comuna Boroaia, județul Suceava”. 
Art. 4. Se aprobă includerea în Programul de achiziţii pentru anul 2016 a serviciilor anunţate la 

art. 2. 
Art. 5.  Prezenta Hotarare se va comunica: 

- Institutiei Prefectului  judetului Suceava, pentru executarea controlului de legalitate 
- Primarului comunei Boroaia , Judetul Suceava 
- Spre afișare 

Art. 6. Primarul comunei Boroaia, prin aparatul de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire 
a prevederilor prezentei hotarari. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Murariu Marcel                                                    
                                                                                                                                                   Contrasemnează, 
                                  Secretarul Comunei, 
                                               Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia, 9 martie 2016          
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