ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.28 din 27 iunie 2018 privind implementarea proiectului „Amenajare bază sportivă
multifuncțională amplasată în localitatea Naidăș, comuna Naidăș, județul Caraș-Severin”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele dinLegea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
ținând seama de 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,
Având în vedere avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Comunei Naidăș
nr.1, 2, 3 , și 4
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Naidăș, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr.521/21 iunie 2018, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, descrierea relevanței proiectului față
de obiectivele și prioritățile Măsurii 1/6B;descrierea contribuției proiectului la domeniile de intervenție
principal al Măsurii 1/6B, detalierea activităților sociale/culturale desfășurate în ultimele 12 luni,
anterioare datei depunerii Cererii de finanțare, dacă este cazul;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr.522/21 iunie 2018, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității, relevanța proiectului
față de obiectivele și prioritățile Măsurii 1/6B;contribuția proiectului la domeniile de intervenție
principal al Măsurii 5/6B,
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice
de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr.20 din 9martie 2017privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
şi cofinanţarea proiectului „Amenajare bază sportivă multifuncțională amplasată în localitatea Naidăș,
comuna Naidăș, județul Caraș-Severin”,
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Consiliul Local al comunei Naidăș întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 iunie 2018, fiind prezenţi
…. consilieri locali şi domnul Viceprimar;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Amenajare bază sportivă multifuncțională
amplasată în localitatea Naidăș, comuna Naidăș, județul Caraș-Severin”, denumit în continuare
Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului 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.

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 4. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, precum și
caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Naidăș.
Art. 7. -Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul Primăriei comunei
Naidăş; intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale
art.115 alin.3 şi 5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
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Hotărâre adoptată de Consiliul Local al comunei Naidăș în şedinţa ordinară din data de 27 iunie
2018, sistem de vot liber, cu un număr de 6 voturi ,,pentru”, 0 ,,abţineri” şi 0 voturi ,,împotrivă”.
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Număr locuitori deserviți de proiect
Caracteristici tehnice

Anexa nr.1 la H.C.L. Naidăș nr.28 din

1099 de locuitori, conform recensământului din
2011
Dimensiuni teren sport: 22x44 m;
Dimensiuni suprafață joc: 20x40m;
Suprafață teren de sport: 968 mp;
Suprafață de joc: 800 mp;
Înălțimea stâlpului nocturnă: 9 m.
Terenul va fi împrejmuit perimetral cu stâlpi
metalici dispuși la o distanță de 2 m interaxavând
o înălțime de 4 m, pe toate laturile terenului și
panouri de sârmă galvanizată fixată prin sudură de
stâlpi vopside în culoarea RAL 7016.
Terenul va avea suprafață sintetică ce imită iarba,
având fir de 20 mm înălțime, pe un suport elastic
de piatră concasată sau balast în sorturi,
compactată.
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