ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞ TEIUŞ
CONSILIUL LOCAL
II O T Â R Â R E A
NR.25/2014
Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru lucrarea” Refacere rigole scurgere ape
pluviale cu capace carosabile str.M .Kogălniceanu si str. Cuza Voda - faza SF ”si
aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici ai acestuia
Consiliul local al oraşului Teiuş, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 10 martie
2014, şedinţă publică.
Având în vedere:
-expunerea de motive şi proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de
fezabilitate pentru lucrarea” R efacere rigole scurgere ape pluviale cu capace carosabile
str.M .Kogălniceanu si str. Cuza Voda - faza SF ”si aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai acestuia
-raportul de specialitate al serviciului tehnic din cadrul Primăriei oraş Teiuş,
-măsura 412.1 SOS NATURA aferentă Planului de Dezvoltare Locală G A L”Pe Mureş
şi pe Tâm ave” prin P.N.D.R. şi a cheltuielilor aferente
-prevederile
OUG
nr.74/2009
privind
gestionarea
fondurilor
comunitare
neram bursabile,provenite din Fondul European de garantare agricolă.Fondul European agricol
de dezvoltare rurală şi Fondul European pentru pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de
stat privind gestionarea fondurilor neram bursabile alocate de la Com unitatea Europeană,cu
m odificările şi com pletările ulterioare;
-Hotărârea nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în
cadrul operaţiunilor financiare prin programe operaţionale, m odificată şi com pletată;
-Ordinul M inisterului Economiei şi Finanţelor nr. 911/2007 pentru aprobarea
N orm elor m etodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 29/2007 privind
modul de alocare a instrum entelor structurale şi utilizarea acestora, pentru obiectivul
covergenţă.m odificat şi com pletat;
-prevederile OUG nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor
structurale şi utilizarea acestora pentru obiectivul convergenţă,cu m odificările şi com pletările
ulterioare;
- legea nr. 350/2001, privind A menajarea teritoriului şi Urbanismului cu modificările
şi com pletările ulterioare;
- legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată.cu modificările şi com pletările ulterioare;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, m odificată şi completată;
-Hotărârea de G uvern nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al
documentaţiei tehnico- econom ice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
investiţii.
Analizând şi ţinând cont de prevederile:
Programului N aţional de Dezvoltare Rurală;
Cadrul Strategic N aţional de Referinţă 2007-2013;
Planul naţional de D ezvoltare 2007-2013;
Programul Naţional de Reforme;
Strategia Lisabona revizuită;
Având în vedere prevederile Legii nr. 215/2001, art.36, alin. 4, lit d, legea
adm inistraţiei publice locale, republicată.cu m odificările şi com pletările ulterioare
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în temeiul art. 36, alin.4, lit.d coroborat cu art.45 din Legea nr. 215/2001 , legea administraţiei
publice locale, republicată , cu modificările şi com pletările ulterioare,

IIQTARASTE
A rt.l. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru lucrarea” Refacere rigole scurgere
ape pluviale cu capace carosabile str.M .Kogălniceanu şi str. Cuza Vodă - faza SF” şi
aprobarea indicatorilor tehnico-econom ici ai acestuia, din cadrul M ăsurii 412.1 SOS
NATURA aferentă Planului de Dezvoltare Locală G A L’T e M ureş şi pe Târnave” prin
P.N.D.R. şi a cheltuielilor aferente
Art.2. Studiul de fezabilitate face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. A probă participarea oraşului Teius prin Consiliul Local cu acest proiect la
licitaţia deschisă de proiecte organizată în cadrul Programului N aţional de Dezvoltare Rurală,
M ăsura 412.1 SOS N A TU RA aferentă Planului de Dezvoltare Locală G A L”Pe M ureş şi pe
Târnave” prin P.N.D.R. şi a cheltuielilor aferente
Art.4.Se angajează să contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului în condiţiile ram bursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din alocările FEADR-PNDR, conform regulilor de decontare stabilite de
autoritatea finanţatoare
A rt.5. Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale
proiectului pe durata de im plem entare a proiectului.
Art.6 Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate prin FEA D R -PN D R şi fără de care
proiectul nu poate fi im plementat.
Art.7 Se angajează să asigure cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o
perioada de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
Art.8 Se angajează să m enţină proprietatea proiectului şi natura activităţii pentru care
s-a finanţat pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data finanţării proiectului şi să asigure
sustenabilitatea acestuia în această perioadă.
Art.9 Se obligă să respecte , pe durata pregătirii proiectului şi a implementării
acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în dom eniul egalităţii de şanse,
dezvoltării durabile, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, inform ării, publicării aferente
FEADR-PNDR.
Art. 10 Se îm puterniceşte primarul oraşului Teiuş Hălălai Mirel Vasile , să semneze
toate actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare,
im plementare şi raportare în cadrul proiectului. în numele Consiliului Local oraş Teiuş.
A rt.l 1. Cu ducere la îndeplinire se încredinţează Serviciului Tehnic din cadrul
Primăriei oraş Teiuş.
Art. 12.Prezenta hotărâre se va comunica:
-prim arului oraşului Teiuş
-Instituţiei Prefectului judeţul Alba
-serviciului tehnic din cadrul Primăriei oraş Teiuş
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi favorabile valabil exprimate.
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