
ROMANIA
JUDETI.II BACAU

COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
NR.22 din 26 septembrie 2018

privind aprobarea implementarii proiectului
,,DOTARE CAMIN CULTURAL IN SAT BUCIUMI, COMUNA BUCIUMI,

JUDETUL BACAU "

\ Consiliul Local al Comunei Buciumi, Judelul Bacau, intrunit in sedinta ordinara in data
de 26 septembrie 2018;

Analizand expunerea de motive prezentatade primarul comunei, inregistrata lanr.3920
din I1.09.2018, raporlul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, inregistrat la nr.3848 din 12.09.2018 prin care se motiveazdin fapt, necesitatea
gi oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivit[1ii;

Yazand continutul Hotararii Consiliului Local nr.21126.09.2018, privind aprobarea
indicatorilor tehnico - economici pentru obiectiwl de investitie. ,,Dotare Camin Cultural in sat

Buciumi, Comuna Buciumi, Judetul Bacau ";
Anahzand continutul Raportului de avrzare nr,4029 din 26,09.2018 al Comisiei de

specialitate buget din cadrul Consiliului Local Buciumi;
Av0nd ?n vedere dispozitiile art. 120 qi art. 121 alin. (1) qi (2) din Constitulia Romdniei,

republicat[; art. 8 si 9 din Carla europeand a autonomiei locale, adoptat[ la Strasbourg la 15

octombriel985,ratificatlprinLegeanr. I9911997:art.7,alin,(2)qi art, 1166qi urmitoarele
din Legea nr.28712A09 privind Codul civil, republicatd, cu modificlrile ulterioare, referitoare
la contracte sau convenlii; art. 20 Ei2l din Legea cadru a descentralizdrii nr l95l2OQ6:

In conformitate cu prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.36, alin. (2),lit b) qi d), art.45 si art. art, 115, alin. (1), lit.
b) din Legea nr.2151200I privind administratia publica locala, republicatd, cu modificlrile qi

completdrile ulterioare.

HOTARAgTE:

Art. 1- Se aproba necesitatea, oportunitdfea, potenlialul economic Ei implementarea
proiectului ,,DOTARE CAMIN CaLTaRAL IN SAT BACIUMI, COMTJNA BUCIUMI,
JUDETaL BACAU", denumit in continuare proiect, in vederea accesarii unor fonduri in
cadrul Masurii }d7l68* ,,Investitii locale de bazd destinate populaliei rurale inclusiv a celor de
agrement qi culturale, gi a infrastructurii aferente".

\fi.2- Cheltuielile aferente Proiectului se prev[d in bugetul local pentru perioada de
realizare a investiliei, in cazul oblinerii finanldrii prin Programul National de Dezvoltare
Ruralb - P.N.D,R., potrivit lesii.



kt. 3- Autoritatile administraliei publice locale se oblig[ sd asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data
efectubrii ultimei pl[1i ?n cadrul Proiectului.

Art. 4-Num6rul locuitorilor qi operatorii economici deservili de Proiect, dupd caz,

precum gi caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa nr.1, care este parte

integrantd din prezenta hot[rdre.
Art. 5- Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnul primar COZ}I/.A

FANICA, in calitatea sa de ordonator principal de credite.

Art. 6- Detalierea activit[1ilor sociale gi culturale desfbqurate ?n Comuna Buciumi,
judelul Bacau sunt cuprinse in anexa nr. 2,la prezerxa hotdrdre.

Arr.7- Proiectul intitulat ,DOTARE CAMIN CaLTaRAL IN SAT BUCIUMI,
COMaNA BUCI{IMI, JaDETUL BACAIJ" prin finanlare de la bugetul Uniunii Europene,
prin FEADR, Masura }i4716B ,,Investitii locale de bazd destinate populaliei rurale inclusiv a

'qelor de agrement Ei culturale, qi a infrastructurii aferente" - P.N.D,R. 2014-2020 ,nu va fi
generator de venit.

Art.8-. Aducerea la indeplinire a hot[rdrii se asigurS de c[tre primarul comunei
Buciumi, judetul Bacau.

Art. 9- Hp1[rdrea se va comunica, prin intermediul secretarului comunei, in termenul
prevdzut de lege, primarului comunei, biroului buget, contabilitate, venituri gi Institutiei
Prefectului Judeplui BACAU qi se aduce la cunoqtinli public[ prin afiqarea la sediul primbriei,
precum qi pe site-ul acesteia.

CONTRASEMNEAZA,
Secretar-Cons.j u ridic, BILEI ELENA

Adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru" (13 consilieri prezenti din 13)

Red. B.E.
Ex.originale-2 ex

SEDINTA,



ROMANIA
JUDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.I
la H.C,L.nr .22 din 29.09.2018

I.TITULAR: Comuna BUCIIIMI, judetul BACAU
2. Numarul locuitorilor deserviti de proiect este 2984 loc.
Populalie.i din anul z}l]r
3.AMPLASAMENT - Terenul pe oare se afla amplasat Caminul
afla in intravilanul satului BUCIUMI, comuna BUCIUMI, judetul

(.Date tehnice ale investitiei\ - Suprafata teren masurata - 2146 mp
- Suprafata construita - 308 mp
- Suprafata desfasurata - 616 mp

POT:14,35 %

CUT = 0,28

EDINTA" CONTRASEMNEAZA,
Secretar-Con^s.j u rid ic, BILEI ELENA

Wklk

conform Recenslmdntului

Cultural care se va dota se

BACAU,

STELIAN

Adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru" (13 consilieri prezenti din 13)

Red, B.E.
Ex.originale-2 ex
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ROMANIA
JTIDETUL BACAU
COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

ANEXA nr.2
la H.C.L. nr.22 din26.09.2018

Activiti{i culturale desfiqurate in Comuna BUCIUMI, jude{ul BACAU

Nr.
Crt.

Denumirea si descrierea activitltii 0rganizatori

1 Eminescu Plai de Dor - Moment artistic inchinat
Marelui poet MIHAI EMINESCU

Primiria
Scoala din comunS

2 Sarbatoarea Marii unirii - Moment artistic si cultural
inchinat Marii unirii si Domnitorului Alexandru Ioan

Cuza

Primbria
Cdminul cultural

Scoala din comund

a
J Martisorul Bucuria Primaverii - confectionare de

martisoare ecologice si expozitie cu vanzare
Cdminul cultural

Scoala din comunl

4 Traditii si obiceiuri la romani- spectacol si concurs de
cantece si jocuri populare din zona localitatii Buciumi

Cdminul cultural
Scoala din comunb

Primdria

5 Concurs de desene si pictura pe sticla Cdminul cultural
Scoala din comund

Primdria

6 Ziua INTERNATIONALA. a copilului- Atelier de desen
sl plfiura

C[minul cultural
Scoala din comun[

Primdria
7 Omagiu dascalului meu- spectacol de cantece si poezii Cdminul cultural

Scoala din comund
Primdria

8 Ziua eroilor - spectacol de cantece si poezii inchinate
eroilor neamului romanesc

C[minul cultural
Scoala din comund

Prrmdria

9 Povesti la gura sobei- interpretarea scenetelor teatrale
din opera lui Ion Creanga

C[minul cultural
Scoala din comund

Prim[ria

10 $i copii rromi pot fi artisti- Atelier de sculptura in
Dovleac

Cdminul cultural
Scoala Racauti din

comund
Prim[ria



11 Educatie pentru pace- pacea incepe cu un suras , fiti
mereu buni si cinstiti, daca vreti sa fiti iubiti- cinstea si

cu politetea fac mai mult ca frumusetea

Primdria
Cdminul cultural

Scoala din comund

T2 Colinde si obiceiuri de Craciun- Spectacol de colinde si
traditii

Cbminul cultural
Scoala Racauti din

comun6
Prim[ria

*,{/;:,i

CONTRASEMNEAZA,
Secretar-Cons.j uridic, BILEI ELENA

Adoptata cu unanimitate de voturi ,,pentru" (13 consilieri prezenti din 13)

Red. B.E.
Ex.originale-2 ex


