ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
- privind aprobarea Studiilor de Fezabilitate şi a cofinanţării investiţiei „Modernizare drumuri
satesti”,
- 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
- acordul Consiliului Local al Comunei Naidas privind accesarea finantarii pentru realizarea
investiţiei „Modernizare drumuri satesti”, prin Programul Naţional de Dezvoltare a
infrastructurii, finantat prin OUG 105/2010.
- desemnarea persoanei care să reprezinte solicitantul în relaţia cu Autoritatea Contractantă până la
momentul semnării contractului.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi rapoartele compartimentelor de resort
din cadrul aparatului de specialitate;
Ţinând seama de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele
publice locale, aprobată 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 Studiul de Fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Modernizare
drumuri satesti”,
Consiliul Local al comunei Naidăş întrunit în şedinţă extraordinară
HOTĂRĂŞTE
Art 1. Se aprobă Studiul de Fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii din cadrul proiectului „Modernizare drumuri satesti”, pentru implementarea caruia se solicită
finanţarea prin instrumentul economico-financiar Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii
finantat prin OUG 105/2010
Art. 2 Se aprobă contractarea finanţarii pentru realizarea lucrărilor de investiţie propuse în
situaţia în care, în urma evaluării proiectul este declarat definitiv eligibil.
Total cheltuieli proiect: 10.501.636 lei, reprezentand 2.415.835 euro.
S-a luat în considerare cursul ECB 4,3470 lei/euro din data de 20 ianuarie 2009.
Finanţarea lucrărilor de asfaltare a drumurilor săteşti Naidăş şi Lescoviţa se va face din
banii alocaţi de către Guvernulk României.
Art 3. Se aprobă menţinerea şi întreţinerea investiţiei (suportare cheltuieli mentenanta
investitie) pe o perioadă de minim 5 (cinci) ani de la data la care investitia va fi data in exploatare.
Art. 4. Se aprobă exploatarea drumurilor in conformitate cu reglementarile in vigoare privind
conditiile de exploatarea drumurilor.

Art. 5. Se mandatează domnul Gârjan Andrei in calitate de Primar al comunei Naidas ca
personal să semneze toate documentele care au legătură cu derularea proiectului, în faţa oricărei
instituţii sau autorităţi, în urma semnării contractului cu instituţia finanţatoare.
Art. 6. Se aprobă accesarea finanţării pentru realizarea investiţiei „Modernizare drumuri
satesti”, de catre Comuna Naidas, prin Programul Naţional de Dezvoltare a infrastructurii, finantat prin
OUG 105/2010.
Art. 7. Reprezentantul legal al Comunei Naidas va asigura executarea prevederilor prezentei
hotărâri.
Art. 8. Prezenta hotărâre, se va face publică prin afişare, 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 Judeţului Caras Severin - Serviciul pentru verificarea Legalităţii actelor,
a aplicării Actelor Normative şi Contenciosul Administrativ;
- Consiliul Judeţean Caras Severin - Direcţia Programe, Integrare Europeană, Mediu şi
Informatică o va comunica autorităţilor şi instituţiilor interesate;
- Locuitorilor comunei Naidăş prin afişare publică.
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