ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
-

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al 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 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.
Comuna Naidas, întrunita în şedinţa extraordinară din data de 4 aprilie 2011

Văzând expunerea de motive:
- necesitatea investitiei, respectiv importanta modernizarii drumurilor satesti, in vederea
cresterii nivelului de trai al celor 1.311 locuitori ai satelor Naidas si Lescovita si dezvoltarii
economice a celor doua localitati:
- importanţa străzilor pentru circulaţia locală şi privind legăturile cu DN 57 şi
implicit cu infrastructura de cale ferata Halta Racajdia, Gara Oraviţa, punctul de
trecere al frontierei – Naidăş, portul Moldova Nouă, în vederea dezvoltării
economice a comunei.
- reprezintă căi de acces a mijloacelor auto, de intervenţie în caz de necesitate
(salvare, pompieri, intervenţiii utilităţi publice)
- asigură circulaţia rutieră în condiţii de siguranţă, în special în perioadele critice
ale anului (iarnă, toamnă – cu precipitaţii abundente şi de lungă durată )
- asigură accesul la terenurile agricole şi păşuni a locuitorilor din zonă
- contribuie la ameliorarea calităţii mediului şi diminuarea surselor de poluare prin
asigurarea sistemului de scurgere a apelor de pe platforma drumurilor
proiectate, cât şi de
pe terenul înconjurător, în conformitate cu Legea 137/1995 –
Legea Protecţiei Mediului şi
Ordinul 44/27 ianuarie 1998, privind protecţia
mediului ca urmare a impactului drummediu înconjurător.
- oportunitatea realizarii investitiei, respectiv posibilitatea finantarii investitiei prin Programul
Naţional de Dezvoltare a infrastructurii finantat prin OUG 105/2010.
- mentionarea cu prioritate a investitiei in strategia de dezvoltare locală.
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate şi rapoartele compartimentelor de resort din
cadrul aparatului de specialitate al celor doua comune;
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 săteşti”,

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: 13.392.360 lei, reprezentand 3.136.017 euro din care:
- total cheltuieli investitie 8.438.133 lei, adica 1.975.912 euro
- credit angajament (35% din total cheltuieli investitie) 2.953.347 lei, adica 691.569 euro
(nepurtator de TVA)
- TVA aferent total cheltuieli investie 2.000.880 lei, adica 468.535 euro
S-a luat in considerare cursul de schimb de 4,2705 lei/euro curs referinta BNR din data de
5 ianuarie 2011.
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 GARJAN 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 aproba accesarea finantarii 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 Naidăş va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
Art. 8. 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:
- 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 o
va comunica autorităţilor şi instituţiilor interesate;
- Locuitorilor comunelor prin afişare publică.
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