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Hotir6rea nr" 37

12017

privind aprobarea, in principiu, a acordului de parteneriat dintre Consiliul Jude{ean Iaqi, Consiliul local Lelcani,
in vederea realizdriiin comun a proiectuiui "Centru Regional de Transfer Tehnologic in Agticulturd Ei Zootehnie"

CONSILruL LOCAL AL COMUNEI LETCANI,
qedinfei ordinare din data de 27

legal constituit, intrunit la lucrdrile

aprilie 2017,

'

AvAnd in vedere:
- Adresa nr.10.608/10.04.2017 a Consiliului Judelean laqi privind realizarea in parteneriat a proiectului ,,Centru Regional de
Transfer Tehnologic in Agriculturd qi Zootehnie
- nota de fundamentare ;i proiectul de hotdr6re nr" 2955/19.04.2017 cu privire la incheierea acordului de parteneriat dintre
Consiliul Judelean laqi, Consiliul local Le{cani, in vederea realizirii in comun proiectului .,Centru Regional de Transfer Tehnologic in
Agriculturd qi Zootehnie", proiect iniliat de primarul comunei, domnul Turcu Stelian, in temeiul dispozi{iilor art.45 alin.(6) din
Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicatd;
- referatul nr.371612017 intocmit doamna Anton Florica-Angelica. inspector in cadrul compartimentului pentru cadastru gi
agriculturd din cadrul primdriei comunei Letcani in temeiul prevederilor art.44 din Legea nr. 21512001 a administra{iei publice
locale" republicati:
- avizul favorabil al comisiei pentru amenajarea teritoriului. urbanism. dezvoltare rurald. proteclia mediului qi asigurarea
serviciilor de utilitate publicl din cadrul consiliului local Lelcani pentru proiectul de hotirdre mai sus menJionat. aviz emis in
temeiul prevederilor art.43 9i 54 alin.(4) din Legea nr.21512001 a administratiei publice locale, republicati;
- avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptdrii prezentei hotdriri al secretarului comunei Lelcani, . Irimila Vali-Claudia, prin
contrasemnarea acesteia, in temeiul prevederilor art.47 coroborat cu art.l17 lif."a" din Legea nr.21512001 a administratiei
publice locale, republicatI;
- Hotdr6rea Consiliului Jude{ean nr.14312017 ;
- Strategia de dezvoltare economic durabild a comunei Lelcani,jude{ul Iagi 2014-2020:

-

-

Prevederile {}rclox#nlei de ursentii a t;uvernuhti".Jfi:"*fu#{}ll privind organizareo,
"ART. II
administrarea Si exploatarea pojiEtilor perrnanente $i pentru modfficarea Si completarea Wi fondului
.funciar nr. 18/1991, cu modificdrile Si completdrile aduse prin prezenta lege, nu se aplicd urmdtoarelor
obiective de investilii la amplasarea pe pajiSti a.
a) construcliilor care servesc activitdlile agricole, precum Si anexelor la exploataliile agricole;
b) refugiilor montane, in caz de urgenld cu infrastructura necesard,'
c) drumurilor de utilitate privatd,'
d1 inve s tiliil or re aliz ate din .fonduri europene ;
e) locuinlelor qi investiliilor in cadrul unor programe de dezvoltare/loculd/judeleand/regionald
ilprobate de autoritdlile administraliei publice locale;
"f) acvaculturii cu infrastructura $i utilitdtile necesare.''
prevederile Legii 5212A03 privind transparenla decizionald in administratia publicd local6;

examinend prevederile legale specifice

in

materie, respectiv: Programul Operalional Regional 2014-2020,

care

stabilegte ca prioritard pentru dezvoltarea inteligenti, sustenabild qi durabild a regiunilor din Rom6nia finanlarea unor opera{iuni
destinate dezvolterii de transfer tehnologic (Axa PrioritarS 1 - Promovarea transferului tehnologic / Obiectivul specific 1.1 entitSli
de transf'er tehnoqogic); Ghidul Solicitantului - Condilii generale pentru accesarea fondurilor POR 2014-2020; Hotdrdrea nr.
21119.12.2016 emis6 de Consiliul pentru Dezvoltare Regionald Nord-Est, prin care s-a aprobat mecanismul de activare a
Consor{iului Regional de Inovare Nord-Est; ar1.36 alin.(7) lit."c" din Legea nr. 215/2001', art.36 alin.(5) li.,,a" coroborat cu art.123

alin.(1) qi art.l24 din Legea nr. 215DAfi privind administralia public local6, cu modificlrile gi completdrile ulterioare; Legea
nr.2l3l\998 privind proprietatea public Ei regimul juridic al acesteia, cu modific[rile gi completdrile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 si art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.2751200L privind administratia publica locala, republicat6, cu
modifi cdrile qi complet[rile ulterioare

norAnA;ro:

Art.l Se aprob6, in principiu, Acordul de Parteneriat dintre Consiliul Judelean Iagi, Consiliul Local Lefcani gi
Clusterul pentru agricultur6 ;i zootehnie in vederea realizdrii in comun a proiectului ,,Centru Regional de Transfer
Tehnologic in Agriculturi;i Zootehnie", cu finanlarea acestuia in cadrul Programului Operalional Regional 20142020 - Axa Prioritar6 1 - Promovarea transferului tehnologic-Obiectivul Specific 1.1 entitdli de transfer tehnologic.
Art.2 Se aprobd amplasamentul obiectivului ,,Centru Regional de Transfer Tehnologic in Agricultur[ Ei
Zootehnie" pe terenul in suprafald de 15 ha (tarlaua T 24) proprietatea publicd a comunei Letcani, prezentatd, conform
anexei L, parte integrantd a prezentei hotdr6ri.
Art.3 Se aprob6 darea in administrare, cu titlu gratuit, pe durata de 15 ani, cdtre Jude{ului Ia;i-Consiliul
Judelean Iasi a terenului in suprafala de 15 ha (tarlaua T 24) de teren din domeniul public al UAT Comuna Lelcani,
situat la DN 28IE5B-E583, identificat in anexd, parte integrantd. a prezentei hotdr6ri, pentru realizarea proiectului
,,Centru Regiohal de Transfer Tehnologic in Agriculturi si Zootehnie".
Art.4 Se mandateazd, Primarul comunei Lefcani, judelul lagi, domnul Turcu Stelian s5, semneze acordul de
parteneriat precum qi orice alte documente necesare deruldrii proiectului ,,Centru Regional de Transfer Tehnologic
in Agriculturl si Zootehnie".
Art.5 Primarul comunei, compaftimentul pentru administrarea patrimoniului, serviciul de cadastru qi structura
de urbanism din cadrul primdriei, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art.6 Secretarul comunei va comunica o copie a prezentei hotirdri primarului, Consiliului Judelean Iapi,
ceiorlalte persoane qi compartimente vizate gi Instituliei Prefectului Judelului Iaqi.
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