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PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea realizarii proiectului de investitii
" Modernizare infrastructură rutieră forestieră, în comuna Negreni, judetul Cluj"
Consiliul Local al Comunei Negreni, judetul Cluj întrunit în şedinta ordinară din data de
11.05.2011;
Având in vedere Referatul de aprobare nr. …… si proiectul de hotarare cu privire la
instrumentarea proiectului :" Modernizare drumuri forestiere in comuna Negreni, judetul Cluj"
, ce urmeaza sa fie depus spre finantare in cadrul Programului National pentru Dezvoltare Rurala
(PNDR), Masura 125 b- « Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si
adaptarea agriculturiii si silviculturii » ;
Vazand prevederile art.36, aliniatul 2, litera b si aliniatul 4, litera d din Legea nr,215-2001,
privind administratia publica locala, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;
Luand in considerare faptul ca populatia comunei Negresti, conform Recensamantului populatiei
din 2002, este de 2560 locuitori ;
Vazand criteriile de evaluare , eligibilitate si selectie si continutul cadru al Cererii de finanatare
necesare Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, Masura 125 b-« Imbunatatirea si
dezvoltare infrastructurii legare de dezvoltarea si adaptarea agriculturiii si silviculturii » ;
Avand in vedere prevederile :
-Regulamentul CE NR.1968/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru
dezvoltare ruruala dinFondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) ;
-Regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al Comisiei din 15 septembrie 2006 de stabilire a normelor de
aplicare a Regulamentului (CE) nr.1968/2005 al Cosiliului privind sprijinul pentru dezvoltare ruarala
acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) ;
-Ordonanta de urgenta a Guvernului nr/67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile
destinate finantarii politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeana, precum si fondurile
de cofinantare si prefinantare alocate de la bugetul de stat, aprobata cu modificari prin Legea
nr.492/2006 ;
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-Hotararea nr.224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor
cofinantate din Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurala prin Programului National ptr
Dezvoltare Rurala 2007-2013 ;
-Hotararea nr.28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de eleborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii ;
-Legea 82/1998 pentru aprobarea OUG43/1997 privind regimul juridic al drumurilor ;
-Legea apelor 107/1996 cu modficarile si completarile ulterioare;
In temeiul drepturilor conferite prin art.45 si prin art. 115, aliniatul 1 litera b din Legea Administratiei
Publice Locale nr.215/2001, privind administratia publica locala , republicata:

HOTARASTE
Art.1 Aprobă Studiul de fezabilitate cu denumirea " Modernizare infrastructură rutieră forestieră, în
comuna Negreni, judetul Cluj" şi indicatorii tehnico-economici, conform anexei;
Art.2 Aproba necesitatea si oportunitatea investitiei: " Modernizare infrastructură rutieră forestieră, în
comuna Negreni, judetul Cluj", având ca obiective de investiţii drumurile forestiere aflate
in inventarul domeniului public al Comunei Negreni la poziţiile:
 80 – DAF VALEA NEGRII, u.a. 204D, în lungime de 2,4 km;
 82 – DAF NEPORTOC I, u.a. 73D, în lungime de 5,7 km;
 84 – DAF NEPORTOC II, u.a.71D, în lungime de 0,8 km ;
 DAF POD NEPORTOC, u.a. 70D%, 71D%, conform poz. ……. din HCL nr. …../ ……..
privind completarea şi modificarea

inventarului domeniului public al Comunei Negreni, în

lungime de 0,4 km ;
 DAF SCURTA-NEGRENI, u.a. 75D, u.a. 205D, conform poz. ……. din HCL nr. …../ ……..
privind completarea şi modificarea

inventarului domeniului public al Comunei Negreni, în

lungime de 1,7 km;
 DAF GINGEŞTI-NEGRENI, u.a. 203D, conform poz. ……. din HCL nr. …../ …….. privind
completarea şi modificarea

inventarului domeniului public al Comunei Negreni, în lungime

de 4,4 km;
Art.3 Aprobă prevederea lucrarilor in bugetul local pentru perioada de realizare a investiei;
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Plăţile pentru cheltuieli neeligibile se vor efectua numai din surse proprii sau atrase, excluzând
contribuţii publice directe de la bugetul de stat;
Art.4 Consiliul Local al Comunei isi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de intretinere si reparare
a investitiei si sa asigure confinatarea investitiei. Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura
mentenanta si gestionarea investitiei, pe o perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia a fost
data in exploatare ;
Art.5 Consiliul Local prevede in Anexa la aceasta hotarare suprafetele/obiectivele deservite/protejate
de investitie ;
Art.6 Consiliul Local se angajeaza ca la finalizarea investitiei sa asigure accesul public la investitia
realizata prin proiect fara perceperea de taxe ;
Se va asigura accesul nediscriminator, cu titlu gratuit, pentru întreaga comunitate;
Art.7 Consiliul Local îşi ia angajamentul să nu permită executarea aceluiaşi tip de investiţie pe aceeaşi
suprafaţă de teren sau modernizarea investiţiei în perioada următorilor 5(cinci) ani de la ultima plată
efectuată;
Art.8 Consiliul Local incredinteaza ducerea la indeplinire a prezentei Hotarari domnului Manea Dorin
Constantin , primar al comunei Negreni , in raport cu Agentia de Plati pentru Dezboltare Rurala si
Pescuit ;
Art.9 Prezenta se comunica cu :
-Primarul comunei Manea Dorin Constantin ;
-Insitutia Prefectului, jud Cluj
-Dosar Hotarari

PRIMAR
Manea Dorin Constantin
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