ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
COMUNA ŞINTEREAG
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA
INFRASTRUCTURII RUTIERE LOCALE ,IN COMUNELE SIEU MAGHERUS , SIEU - ODORHEI SI SINTEREAG ,JUDETUL BISTRITA
NASAUD ” pentru investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurală
prin program FEADR, Măsura 07 – “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în
zonele rurale” –Submăsura7.2 “Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică” domeniul de intervenție
DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale

Consiliul local al comunei Şintereag întrunit în şedinţa extraordinară din
data de 12.10.2015 în prezenţa a 12 consilieri,

Având în vedere:
-

expunerea de motive a primarului comunei Şintereag, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr. I.6/3487 din 01.09.2015, prin care se susține
necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității prin implementarea proiectului “Modernizarea
infrastructurii rutiere locale, în comunele Sieu - Magherus , Sieu Odorhei si Sintereag ,judetul Bistrita Nasaud ”pentru investiții publice in
sectorul prioritar de dezvoltare rurală prin program FEADR, Măsura 07 –
“Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale” –Submăsura7.2
“Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la
scară mică” domeniul de intervenție DI 6B ‐ Încurajarea dezvoltării
locale în zonele rurale, având ca obiectiv îmbunătățirea condițiilor de trai

-

-

-

-

pentru populația rurală și la stoparea fenomenului de depopulare din
mediul rural prin reducerea decalajelor rural‐urban;
raportul nr.I.6/3670 din 22.09.2015 al compartimentului contabilitate din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Şintereag,
întocmit de doamna Farcaş Valeria Mariana – inspector cu privire la
implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII
RUTIERE LOCALE ,IN COMUNELE SIEU - MAGHERUS , SIEU ODORHEI SI SINTEREAG ,JUDETUL BISTRITA NASAUD ” pentru
investitii publice in sectorul prioritar de dezvoltare rurala prin program
FEADR, Măsura 07 – “Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele
rurale” –Submăsura7.2 “Investiții în crearea și modernizarea
infrastructurii de bază la scară mică” domeniul de intervenție DI
6B ‐ Încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 a Consiliului local
Şintereag pentru buget, finanţe, comerţ şi servicii publice, administrarea
domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.I.9/169 din 11.10.2015;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.2 a Consiliului local
Şintereag pentru administraţie publică locală, juridică, protecţie socială,
apărarea drepturilor omului, sănătate, învăţământ, cultură, culte, sport,
turism, agricultură şi silvicultură înregistrat cu nr.I.9/170 din 11.10.2015;
raportul favorabil al comisiei de specialitate nr.3 a Consiliului local
Şintereag pentru urbanism, amenajarea teritoriului, realizarea lucrărilor
publice, protecţia mediului, comunicare şi integrare europeană,
înregistrat cu nr.I.9/171 din 11.10.2015;

În conformitate cu:

- prevederile art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României,
republicată;
- prevederile art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la
contracte sau convenții;
- prevederile art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a
Strategiei de Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2014-2020;
- prevederile Ghidului solicitantului petru accesarea submăsurii 7.2.
“Investiții în crearea și modernizarea de bază la scară mică “-Componenta
–Infrastructura rutieră versiunea septembrie 2015;
- prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,;
- Avizul nr.470/09.10.2015 al Agenției de Protecție a Mediului Bistrița
Năsăud;Avizul de Amplasament nr.60501507662/09.10.2015 al SDEE
Sucursala Bistrița; Avizul de Amplasament nr.24678/07.10.2015 al SC
Aquabis SA Bistrița – Năsăud;
- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Șintereag nr.58 din
12.10.2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului,, Modernizarea Infrastructurii rutiere locale
în comunele Sieu – Magherus, Sieu – Odorhei și Sintereag, județul Bistrita –
Nasaud”;
- constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea
investițiilor publice de modernizare a infrastructurii de acces, modernizare
infrastructură rutieră locală , a căror documentație tehnico-economică a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.58 din 12.10.2015 privind
aprobarea documentației tehnico - economice a obiectivului, ,,Modernizarea
infrastructurii rutiere locale, în comunele Sieu Magherus, Sieu-Odorhei si
Sintereag,judetul Bistrita Nasaud “;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) și d), art. 45 alin. (1) și art.
115 alin. (1) lit. b), alin.(3), alin.(5) și alin.(7) din Legea nr. 215/2001, republicată,
Legea administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. - Se aprobă necesitatea, oportunitatea, potențialul economic și
implementarea proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere locale, în
comunele Sieu - Magherus , Sieu - Odorhei si Sintereag ,judetul Bistrita Nasaud”,
denumit în continuare Proiectul cu o valoare totală estimată de 14101,546 mii lei
din care 3350,616 mii lei TVA ,respectiv C+M in valoare estimată de 12785,851
mii lei din care 3068,604 mii lei TVA ,precum și depunerea acestuia la A.F.I.R
prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară “ MAGHERUS-ODORHEI SINTEREAG”.
Art. 2. (1). Se însușesc cheltuielile aferente Proiectului și se prevăd în
bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării
prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
(2). În cazul obținerii finanțării prin Programul Național de
Dezvoltare Rurală ,când pe parcursul implementarii Proiectului anumite cheltuieli
sunt încadrabile la cheltuieli neeligibile,acestea vor fi suportate integral din surse
proprii sau atrase ale bugetului local de către beneficiarul proiectului.
Art. 3. – Comuna Șintereag se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției la parametrii proiectați pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4.– (1) Numărul locuitorilor deserviti de proiect este de 3507 locuitori.
(2) Suprafețele de teren supuse investiției și operatorii economici
deserviți de Proiect, după caz, precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului,
sunt însușite de Consiliul local al comunei Șintereag și sunt cuprinse în anexa, care
este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. - Reprezentantul legal al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “
MAGHERUS-ODORHEI –SINTEREAG “ pentru relația cu AFIR în derularea
Proiectului este domnul Aurel Sorin Mititean primar al comunei Șieu Măgheruș și
președinte al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară“ MAGHERUS-ODORHEI
-SINTEREAG”.
ART.6. –Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește
primarul comunei Șintereag – domnul Ioan Bob.
ART.7. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei
Șintereag în ședința extraordinară, cu respectarea prevederilor art.45 alin.1 din

Legea nr.215/2001, republicată, Legea administrației publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de 12 voturi
,,pentru”din numărul de 12 consilieri prezenți.
ART.8. - Secretarul comunei Șintereag va comunica prezenta hotărâre cu:
- primarul comunei Şintereag – domnul Ioan Bob;
- Instituţia Prefectului judeţului Bistriţa – Năsăud;
- compartimentul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șintereag;
- compartimentul urbanism din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Șintereag.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
TIGAOAN VALENTIN
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