
        
             CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 

               C O Ş E R E N I
                  JUDETUL  IALOMIŢA

HOTǍRÂRE  
 privind aprobarea  implementării proiectului de investiţii  ”Modernizare stadion nr. 2 Coşereni”

prin accesarea Măsurii M7/6B – Infrastructura în teritoriul GAL NAPARIS  pentru înnoirea
satului

Consiliul Local al comunei Cosereni, judetul Ialomiţa
Având în vedere :
- proiectul de hotǎrâre nr. 6/20.02.2020,  însoţit de  referatul de aprobare al primarului comunei 
Coşereni în calitate de iniţiator al proiectului  de hotărâre; 
- documentaţia tehnică si studiul de fezabilitate  întocmite de SC LA VLAD STEFAN SRL, 
astfel cum au fost   modificate si completate;
- raportul compartimentului  cadastru si urbanism, prin care se motivează în drept şi in fapt, 
necesitatea şi  oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru  dezvoltarea colectivităţii ;
Tinând cont de prevederile:
- art. 42 -45 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificǎrile si 

completǎrile ulterioare;
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;

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

-  art.  7  alin.  (2)  și  art.  1166  și  următoarele  din Legea  nr.  287/2009  privind  Codul  civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;

- art.  43 alin  (4) din Legeanr.  24/2000 privind normele de tehnică legislativă  pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- Ghidul solicitantului aferent Măsurii 7/6B - Infrastructura în teritoriul GAL NAPARIS  pentru
Innoirea satului, în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 .

In temeiul art. 129, alin.(1), alin. (2), lit.b) şi alin.(4) lit.d) şi ale art. 139 din Ordonanţa de 
Urgentă a Guvernului nr. 57/ 2019 privind Codul administrativ, adoptă prezenta

H O T Ǎ R Â R E :

 Art. 1 Se aprobǎ   implementarea  proiectului de investiţii  ”Modernizare stadion nr. 2 

Coşereni”   la nivelul comunei Cosereni, denumit în continuare proiect.

Art.  2 Se  aproba  necesitatea,  oportunintatea  și  potenţialul  economic  al  investitiei,   a

documentatiei tehnice si principalii indicatori tehnico - economici, conform anexei, pentru proiectul

proiectului ,,Modernizare stadion nr 2 Cosereni’’, în comuna Cosereni, judetul Ialomita.



Art. 3 Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a

investiției,  în  cazul  obținerii  finanțării  prin  Măsura  M7/6B  „Infrastructura  in  teritoriul  GAL

Naparis pentru innoirea satului”–SubMăsura 19.2 Programul Național de Dezvoltare Rurală-

PNDR, potrivit legii.

Art. 4 Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minium 5 ani de la data efectuării 

ultimei plăți în cadrul proiectului.

Art. 5 Numărul locuitorilor deserviți de Proiect este de 4570 , iar  caracteristicile tehnice ale 

Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Reprezentantul legal al comunei Coşereni este  domnul Tudorache Lucian, în dubla sa 

calitate  de primar  și ordonator principal de credite.

Art.7 Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de primarul comunei Cosereni, 

domnul Tudorache Lucian.

Art. 8 La data adoptării prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 46/ 04.10.2019.

Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Coşereni, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Cosereni şi prefectului județului Ialomita și

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.primariacosereni.ro

PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢÃ,   CONTRASEMNEAZÃ,
 STĂNICĂ  CARMEN                   SECRETAR  GENERAL AL  COMUNEI 

     NICA     DANIELA 

Nr. 6
Adoptatã la  Coşereni
Astãzi,  20  februarie  2020

         



ANEXA la   HCL  nr.  6/20.02.2020

Indicatorii tehnico economici si caracteristicile principale pentru implementarea proiectului

,,Modernizare stadion nr. 2 Cosereni’’, în comuna Coşereni, judeţul Ialomiţa

 1) Valoarea  totala  a  investitiei:  585.211,58 lei (inclusiv  TVA),  respectiv  122.874 euro, din  care:

C+M: 497.772,44 lei (inclusiv TVA), respectiv 104.515 euro.

         Valoare eligibila 285.759,62 lei, respectiv 60.000 euro.

         Valoare neeligibila 299.451,96 lei (inclusiv TVA) respectiv 62. 874 euro.

2) Caracteristicile tehnice principale ale investitiei sunt :

S teren = 10459 mp;

S teren fotbal = 6161 mp

Sc propusa tribuna 3.41x 19.1m= 65.13 mp.

Sc propusa 3 module tribune= 195,39mp.

Lungime propusa trotuar: 78 ml

Latime: 1.2 m din care pavaj beton, 1 m latime încadrat între borduri beton de 10x15 

Cabine de rezerva jucatori tip pergola : 2 buc

Cabina arbitri tip pergola: 1 buc

3) Durata de investitie a obiectivului este de 36 luni.

4) Finantarea proiectului este asigurata din fonduri externe nerambursabile in cadrul  Măsurii M7/6B

„Infrastructura  in  teritoriul  GAL  Naparis  pentru  innoirea  satului”–  Sub-Măsura  19.2  Programul

Național de Dezvoltare Rurală - PNDR

5) Numarul de locuitori deserviti de proiect este de 4 570 locuitori.


