ROMANIA
JUDETUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STRA'A
Cod de inregistrare fiscald 4441360

- PROIECT.
HOTARAREA

nr. .................. din
privind implementarea proiectului ,,Modernizare drum comunal prin G.A.L. Sucevifa-Putna,
in comuna Straja, judelul Suceava"
Av6nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 9i art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia Rom6niei, repubticat5;
b) aft. B 9i 9 din Cafta European5 a autonomiei locale, adoptat6 la Strasburg la 15 octombrie 1985, ratificati
prin Legea nr. t9917997;

c) art. 7 alin. (2) $ aft. 1166 9i urm5toarele din Legea nr.2B7l20O9 privind Codul Civil, republicatS, cu
modificirile 9i completirile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) att. 20 9i 21 din Legea cadru a descentralizSrii nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) 9i d) din Legea administraliei publice locale nr. 2L5l2OOt, republicat6, cu modificirile si
completdrile ulterioare;
f) Legea nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modific5rile gi completirile ulterioare;
lin6nd seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2OOO privind normele de tehnic5 legislativi pentru
elaborarea actelor normative, republicatS, cu modificSrile si completirile ulterioare,
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) 9i celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraliei publice locale
nr. 215/200t, republicatS, cu modific5rile si completSrile ulterioare,
luSnd act de:

a) expunerea de motive prezentatl de citre primarul comunei, in calitatea sa de iniliator, inregistratd cu nr.

4233127.06.2018, prin care se sustine necesitatea, oportunitatea si potenlialul economic al investiliei, constituind un
apoft pentru dezvoltarea colectivititii;
b) raportul compartimentului de resoft din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat cu nr.
prin care se motiveazS, in drept gi in fapt, necesitatea 9i oportunitatea proiectului,
constituind un apoft pentru dezvoltarea colectivitSfii;
c) rapoftul Comisiei de specialitate a Consiliului Local pentru programe de dezvoltare economico-sociald, buget,
finante, administrarea domeniului public Ai privat al comunei, agriculturi, gospod5rire comunalS, proteqia mediului gi
turism,

'..'.."..."/......

constat6nd necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investiliei publice de interes local, a
HotSrSrea Consiliului Local nr. 15 din 10.05.2018 privind
aprobarea documentaliei tehnico-economice - faza Studiu de Fezabilitate 9i a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investilii ,,Modernizare drum comunal prin G.A.L. Sucevifa-Putna in comuna Straja, judelul Suceava',

cirei documentalie tehnico-ecoomici a fost aprobatS prin

Consiliul Local al comunei Straja adopti prezenta

hotirire

Aft.l. Se aprobS necesitatea, oportunitatea, potenlialul economic ai implementarea proiectului ,,Modernizare
drum comunal prin G.A.L. Sucevila-Putna, in comuna Straja, judelul Suceava", denumit in continuare Proiectul.
Aft.2. Cheltuielile aferente Proi ectului se prev5d in bugetul local pentru perioada de realizare a investiliei, in
cazul oblineriifinan!5rii prin programul National de Dezvoltare RuralS - P.N.D.R., potrivit legii.
Aft.3. AutoritSlile administratiei publice locale se obligi si asigure cofinanlarea Proiectului, precum 9i veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanld a investiliei pe o perioad5 de minimum 5 ani de la data efectu5rii ultimei
pl5!i in cadrul Proiectului.
Art.4. Num5rul locuitorilor 9i operatorilor economici deseruili de Proiect, precum 9i caracteristicile tehnice ale
Proiectului, sunt cuprinse in Anex5, care este pafte integrant5 din prezenta hot5r6re.
Att.S. Reprezentantul legal al comunei pentru relalia cu AFIR in derularea Proiectului este, potrivit legii, primarul
acesteia, domnul Juravle Mihai, in calitatea sa de ordonator principal de credite.
Att.6. Aducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se asigur5 de cdtre Primarul comunei Straja.
Art.7. Prezenta hot6rSre se comunicS, prin intermediul secretarului comunei, in
prevSzut de lege,
Primarului comunei 9i Prefectuluijudelului Suceava, precum gi pe pagina de internet primariastr
.ro.
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Avizat
Secretarul

Pitrducean

Anexi la Hotir6rea nr. ............. lz01.g

Denumire proiect: ,,Modernizare drum comunal prin G.A.L. Sucevila-Putna, in comuna
judelul
Straja,
Suceava"
Caracteristici tehnice:
- drum modernizat cu dalS betonat5 (g=22cm), L = 453 m cu platforma de 5.00 ml, din care parte
carosabil6 3,50 m, benzi de incadrare de 2 x 0,25 9i acostamente de 2 x 0,50 m.

Numir locuitori: 5.695
Numirul agenlilor economici deseruili direct de investilie: 5
S.C. KARLSBERG PROD S.R.L.

S.C.ILICEANU S.R.L.
PFA COTOS GHEORGHE
S.C. ZIMINELUL TACOM S.R.L.
S.C. JURSAB S.R.L.

Alli beneficiari direcli:
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EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotir6re privind implementarea proiectului ,,Modernizare drum comunal prin G.A.L. SucevilaPutna,

?n

comuna Straja, judetul Suceava"

Prin Hot516rea Consiliului Local Straja nr. 15 din 10.05.2018 a fost aprobat5 documentalia tehnicoeconomic5, precum 9i principalii indicatori tehnico-economici pentru proiectul de investilii ,,Modernizare drum
comunal prin G.A.L. Sucevifa-Putna, in comuna Straja, judelul Suceava".
Proiectul

de investitii presupune modernizarea prin betonare a unui drum comunal, proprietate

public5 a comunei, inscris in Anexa nr. B0 la HGR nr. t35712001, cu modific5rile 5i complet6rile ulterioare,
pozilia nr. 9, av6nd o suprafa!5 de 1.915 m.p., identificat cu nr, cadastral 31600.
Proiectul va fi depus pentru finanlare in cadrul Programului Nalional de Dezvoltare RuralS - P.N.D.R.
prin G.A.L. Sucevita-Putna, unde Comuna Straja este membru.
Din bugetul local al comunei vor fi supoftate cheltuielile neeligibile.
Av6nd in vedere cE sesiunea de depunere a proiectelor expir6 la data de 16 iulie 2018, solicit
aprobarea proiectului de hot5r6re in procedur6 de urgen!5.
Investifia este necesarS si oportund pentru dezvoltarea infrastructurii tn zon5, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivit5lii.
Pentru aceste motive, propun consiliului local dezbaterea proiectului de hotdr6re 9i aprobarea lui in
prezentatS,
forma
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