
ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA

COMUNA COMANESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind promovarea unor măsuri în vederea aplicării strategiilor de management de

proiect la nivelul comunei Comăneşti,judeţul Suceava

Consiliul Local al comunei Comăneşti, judeţul Suceava;
Având in vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Comăneşti înregistrată cu numărul
179 din 24.01.2014;

- raportul secretarului comunei înregistrat cu numărul 180 din 24.01.2014 ;
- avizul comisiei de specialitate înregistrat cu numărul 229 din 28.01.2014
- prevederile legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de

management de proiect la nivelul unităţilor administrativ teritoriale judeţene şi
locale , cu modificările şi completările ulterioare;

- prevederile art. 5 din H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico economice aferent investiţiilor publice precum şi a structurii
si a metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;

In temeiul art.36 alin.(2) lit. c) alin.5 lit. c) si art.45 alin.1, art.115 alin.1 lit. b din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala, republicată , cu modificările şi
completările ulterioare ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 . Proiectele cu finantare internaţională pentru care comuna Comăneşti
beneficiază de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale
Uniunii Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţională şi pentru care are
calitatea de beneficiar , se vor derula prin nominalizarea unei echipe de management pe
fiecare proiect in parte denumită Unitatea de implementare a Proiectului (UIP) a cărei
componenţă va fi stabilită prin dispoziţia primarului .

Art.2. Obligaţiile Unităţii pentru implementarea Proiectului „ Refacerea si
modernizarea infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 in comuna
Comanesti,judetul Suceava sunt cele cuprinse in prevederile Legii nr. 339/2007 şi in
contractul de finanţare europeană nr. C322D011113500020/06.04.2012 semnat de către
comuna Comăneşti,judeţul Suceava.

Art.3. Pe perioada implementării proiectului„ Refacerea si modernizarea
infrastructurii rutiere afectate de inundatii in anul 2010 in comuna Comanesti,judetul
Suceava ” drepturile şi obligaţiile membrilor UIP sunt cele prevăzute in actele normative ce
reglementează gestionarea de fonduri .

Art.4. Primarul comunei şi compartimentul financiar contabil vor duce la îndeplinire
prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,
Secretar,

SOFIAN ION TABARCEA VICTORIA
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