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                                   Consiliul local al comunei Chetani, judetul Mures, 

                                   Având în vedere Referatul cu nr.2044 din 25 august 2008 privind 

aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 

de investii din cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 

realizarea de spaţii verzi în localităţi, 

                                   Văzând prevederile : 

                                   Ordonantei de Urgentă a Guvernului nr.59/2007 privind instituirea 

Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în 

localităţi, aprobată prin Legea nr.343/2007, 

                                  Ordinului nr.1166 din 17 iulie 2007 a Miniserului Mediului şi 

Dezvoltării Durabile pentru aprobarea Ghidului de finantare a programului naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi; 

                                  Ordinul nr.828 din 15 iulie 2008 a Ministerului Mediului şi 

Dezvoltării durabile privind organizarea celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor 

de finanţare pentru anul 2008,în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii 

mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanta de urgenţă a 

Guvernului nr.59/2007, 

                                 Ordinul nr.942 din 18 august 2008 a Ministerului Mediului şi 

Dezvoltării Durabile privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni 

de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul Programului naţional de 

îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.59/2007; 

                                 În temeiul prevederilor art.36  alin.(2) lit.(b) ,  art.45 şi art.115 

alin.(1) lit.(b)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, epublicată cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

                                                  H O T Ă R Ă S T E: 

 

                                Art.1. 

                                           Aprobă cererea de finantare privind aplicarea la Program şi 

acordul cu privire la contractarea finantării pentru amenajarea unui  parc în  comuna 

Chetani,satul Grindeni,   



                              Art.2.   

                                     Suprafata de teren pusă la dispoziţie pentru realizarea proiectului 

este de 0,42 ha.  având ca vecinătăţi, la N- HC 444; la S- DS 468; V- Boros Carol,E- 

Antal Francisc,număr cadastral al parcelei  442, fiind înscris  la pozitia 22 anexa nr.27 din 

inventarul bunurilor care aparţin domeniului public aprobat prin HG nr.964 din 5 

septembrie 2002. 

                             Art.3.  

                                      Persoana desemnată să reprezinte comuna Chetani cu 

Administratia Fondului pentru Mediu până la momentul semnării contractului este 

dl.Cucerzan Marius – primarul comunei. 

                            Art.4.  

                                      Persoana responsabilă de proiect este dl.Csegoldi Nicolae Zsolt – 

viceprimarul comunei. 

                            Art.5.  

                                      Aprobă studiul de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivele de investiţii din cadrul Proiectului, anexat prezentei. 

                            Art.6. 

                                       De executarea prevederilor prezentei hotărâri răspunde Dl. 

Cucerzan Marius – primarul comunei. 

 

 

 

                             PRESEDINTE, 

                       Chetan Ilie Cristinel 
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