
   ROMANIA                                                                                                                          

JUDETULMURES 

COMUNA CHETANI 

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂREA NR.39 

                                                                     din 16 iulie 2009  

 

 privind instrumentarea proiectului integrat cu titlu: “Reabilitare infrastructură în comunele 

Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grindu, jud. Cluj”                          
Consiliul Local al Comunei Chetani, Judetul  Mures întrunit în sedinta ordinară din data de  16 

iulie 2009 

 Avand in vedere: 

               -     O.G.nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii 

- expunerea de motive nr.1798 din 15 iulie 2009  prezentată  de primarul comunei, privind 

aprobarea instrumentari proiectului integrat cu titlu : “Reabilitare infrastructură în comunele Asociatiei 

de Dezvoltare Intercomunitara Grindu , jud. Cluj”  

- prevederile art.36, alin. 4, lit. d din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala 

cu modificarile si completarile ulterioare; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul primariei si a Comisiei de specialitate din 

cadrul Consiliului Local 

     In temeiul art.45 alin 1  şi art.115 alin.1.lit.b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica 

locala, republicata cu modificările şi completările ultrioare, 

 

                                                             HOTARASTE 

 

Art.1. Se aprobă instrumentarea proiectului integrat cu titlu : “Reabilitare infrastructură în 

comunele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grindu, jud. Cluj “ având ca obiective: aductiune cu 

apa si canalizare cu statie de epurare, modernizare drumuri comunale, infiintare centru after school, 

amenajare spatii de joaca pentru copii, amenajare teren de sport  si organizare festival cultural.  

 Art. 2. Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei privind proiectul integrat pentru comuna 

Chetani, Luna si Calarasi avand un numar de 2.860  locuitori. 

            Art.3. Se aproba angajamentul comunei Chetani de a asigura exploatarea infrastructuri (apa/apa 

uzata) în conformitate cu reglementarile în vigoare privind conditiile de exploatare a infrastructurii.            

         Art.4. Se aprobă lucrările prevăzute în proiectul integrat si care sunt incluse în bugetul local 

pentru perioada de realizare a investitiei. 

             Art.5 Se aproba instrumentarea proiectului integrat cu titlu : “Reabilitare infrastructură în 

comunele Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Grindu , jud. Cluj “care face parte din strategia de 

dezvoltare locala aprobata de Consiliil Locale. 

            Art.6. Se aproba angajamentul comunei Chetani de a suporta cheltuielile de gestionare şi 

mentananţă a investitiei, pe o perioada de 5 ani de la data la care investitia va fi dată în exploatare 

 Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează primarul comunei Chetani, 

Dl.Cucerzan Marius. 
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