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privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate şi a cofinanţării investiţiei;
angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei pe o perioada de cel putin 5
ani de la data la care investitia a fost data in exploatare
angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare
incheierea acordului de parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana Macoviste pentru asigurarea
functionalitatii actiunilor sociale din cadrul componentei „Centru de asistenta dupa programul scolar tip
„after school” si loc de joaca pentru copii.
incheierea acordului de parteneriat cu ONG-ul Asociaţia Metamorfosis Mănăstirea Nera pentru asigurarea
functionalitatii actiunilor culturale din cadrul componentei culturale „Dotare Camin Cultural”
desemnarea persoanei care să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea Contractantă până la
momentul semnării contractului.
Consiliul Local al Comunei Naidas, întrunit în şedinţa de lucru;

Văzând expunerea de motive:
- necesitatea investitiei, respectiv importanta drumurilor pentru circulatia locala - agentii economici si cei
1311 locuitori, asigurarea legaturilor de transport pentru acestia cu 1infrastructura de cale ferata si cea
rutiera nationala, in vederea dezvoltarii economice a comunei, cresterea nivelului de trai al populatiei prin
construirea unei gradinite pentru prescolari si achizitionarea dotarilor pentru Caminul Cultural Naidas.
- oportunitatea realizarii investitiei, respectiv posibilitatea finantarii investitiei prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala implementat prin Programul National de Dezvoltarea Rurala – Masura
322 – Renovarea si dezvoltarea satelor
- mentionarea cu prioritate a investitiei in strategia de dezvoltare locala
- necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana
Macoviste pentru implementarea componentei sociale si asigurarea functionalitatii actiunilor sociale din
cadrul proiectului care urmeaza a fi depus in vederea finanţarii prin măsura 322 din PNDR intitulat
„Realizarea infrastructurii de baza in comuna Naidas, Judetul Caras Severin”,
- necesitatea si oportunitatea incheierii Acordului de parteneriat cu ONG-ul Asociaţia Metamorfosis
Mănăstirea Nera pentru implementarea componentei culturale si pentru asigurarea functionalitatii actiunilor
culturale din cadrul proiectului ce urmează a fi depus in vederea finanţarii prin măsura 322 din PNDR
intitulat „Realizarea infrastructurii de baza in comuna Naidas, Judetul Caras Severin”,
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi rapoartele compartimentelor de resort din cadrul
aparatului de specialitate a primarului;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.13, art. 38 alin. 2 lit. b), c) şi e), art. 7 lit. a), art.46 alin.(1) din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr.28/2008 privind aprobarea Structurii devizului general si
a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii;
Analizând Studiile de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului integrat „Realizarea
infrastructurii de baza in comuna Naidas, Judetul Caras Severin” cuprinzand componentele:
C1. ”Modernizare drumuri satesti”,
C2. ”Centru de pregatire dupa programul scolar tip “after scool” si loc de joaca pentru copii”
C3 „Dotare Camin Cultural”
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Art 1. Se aprobă Studiile de Fezabilitate ale proiectului integrat „Realizarea infrastructurii de baza in comuna
Naidas, Judetul Caras Severin”, respectiv:
C1. ”Modernizare drumuri satesti”,
C2 ”Centru de pregatire dupa programul scolar tip “after scool” si loc de joaca pentru copii”
C3 „Dotare Camin Cultural”
pentru a cărui implementare se solicită finanţarea prin instrumentul economico-financiar Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala, implementat prin Programul National de Dezvoltarea Rurala – Masura 322 –
Renovarea si dezvoltarea satelor
Art. 2 Se aprobă finanţarea pentru realizarea lucrărilor de investiţie propuse în situaţia în care, în urma evaluării
proiectul este declarat definitiv eligibil.
Consiliul Local Naidas va asigura alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru realizarea lucrarilor de
investitie, respectiv:
- totalitatea cheltuielilor neeligibile in suma de 2.114.257 lei reprezentand 486.371 Euro (16.29% din
valoarea proiectului) din care:
TVA, in suma de 2.072.718 lei reprezentand 9.556 Euro
Contributia Consiliului local Naidas: 41.539 lei (0.32% din valoarea proiectului)
Valoarea totala a proiectului este 12.981.757 lei reprezentand 2.986.372 Euro
Valoarea eligibila a proiectului este 10.867.500 lei reprezentand 2.500.000 Euro (83.71% din valoarea
proiectului)

Art 3. Se aproba incheierea Acordului de parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana Macoviste in vederea
implementarii componentei investitionale ”Centru de pregatire dupa programul scolar tip “after scool” si loc
de joaca pentru copii” si pentru asigurarea functionalitatii actiunilor sociale din cadrul componentei mentionate
anterior.
Art 4. Se aproba incheierea Acordului de parteneriat cu ONG-ul Asociaţia Metamorfosis Mănăstirea Nera in
vederea implementarii componentei investitionale „Dotare Camin Cultural” si asigurarea functionalitatii
actiunilor culturale din cadrul componentei mentionate anterior.
Art 5. Se aprobă menţinerea şi întreţinerea investiţiei (suportarea cheltuielile de mentenanta a investitiei) pe o
perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data la care investitia va fi data in exploatare
Art. 6 Se aprobă exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de
exploatarea drumurilor
Art. 7. Se mandatează primarul Comunei Naidas ca personal sau prin alte persoane pe care le desemnează prin
dispoziţie să semneze toate documentele care au legătură cu derularea proiectului, în faţa oricărei instituţii sau
autorităţi, în urma semnării contractului cu instituţia finanţatoare.
Art.8. Se desemnează domnul Andrei Garjan, Primar al Comunei Naidas, în funcţia de Director de Proiect, cu drept
de a reprezenta Consiliul Local Naidas relaţia cu Autoritatea Contractantă până la momentul semnării contractului.
Art.9. Primarul Comunei Naidas va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art.10. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza prevederilor art. 49, alin.(2), art. 50, alin.(1), (2),
art. 120 alin. (3), (5), (6), art. 120 lit. a) din legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală cu modificările
şi completările ulterioare, la:
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- Instituţiei Prefectului Judeţului Caras Severin - Serviciul pentru verificarea Legalităţii actelor, a aplicării Actelor
Normative şi Contenciosul Administrativ;
- Consiliului Judeţean Caras Severin - Direcţia Programe, Integrare Europeană, Mediu şi Informatică care o va
comunica autorităţilor şi instituţiilor interesate;
- Primarului comunei;
- Locuitorilor comunei prin afişare publică.
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