
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMUNA PIANU

CONSILruL LOCAL

H O T A R A R E A
Nr. 119 din 14.12.2011

Aprobarea completdrii sumelor gi indicatorilor tehnico-economici pentru investifia
( Centru de informare turistica si promovare actiuni furistice in zona omogena

Pianu-salistea-Sugag, comuna Pianu, jude,tul Alba >

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in qedinta ordinard din
14.t2.2011.

Luand in dezbatere :
-expunerea de motive si proiectul de hotlrdre privind aprobarea completdrii sumelor qi
indicatorilor tehnico-economici pentru investilia < Centru de informare turistica si promovare
actiuni turistice in zona omogena Pianu-Salistea-Sugag, comuna Pianu, judeful Alba > ;
-raportul de specialitate nr. 5488 ll3.l2.20ll intocmit de ec Cdru! Mihai;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

Ydzdnd prevederile Legii nr.2l5l200l republicata, art.36 (l), (2), b, c, d, e, (4), a, b, d,
(6) a.2,4, 13, 14, art.37.

Ydzdnd termenii de referin!6, criteriile de eligibilitate, evaluare gi seleclie, etapele
procesului de seleclie 9i conlinutul cadrul al cererii de finanlare aferente Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurald Programului Nalional de Dezvoltare Rurald. M[sura 3 13 -

Incurajarea activitatilor turistice prin Axa III- Imbunatatirea calitatii vietii in zonele rurale si
diversificarea economiei rurale;

Avdnd in vedere prevederile:
- Regulamentului (CE) nr. 169812005 AL CONSILIULUI din 20 septembrie 2005

privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurala (FEADR);

- Avdnd in vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. I 97 412006 AL COMISIEI din
15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
169812005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarearurala acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);
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Avdnd in vedere prevederile Ordonanfei de Urgenfd a Guvernului nr. 67 12006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finan{drii politicii agricole comune
alocate de la Comunitatea Europeand, precum gi a fondurilor de cofinanlare gi
prefinanlare alocate de la bugetul de stat, aprobatii cu modificiri prin Legea nr.
492t2006;

Hotdrdriinr.224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare
a mdsurilor cofinan{ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald prin
Programul Nalional de Dezvoltare Rurald 2007-2013;

Hotdrdrii de Guvern nr.75912007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate in cadrul operaliunilor finanlate prin programele operalionale, modificatd 9i
completatd prin HGR nr.49112008;

Ordonanlei Guvernului nr.2912007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinan!5rii 9i a co-finanlirii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul nalional de dezvoltare, in bugetul instituliilor implicate in gestionarea
instrumentelor strucfurale gi utilizare a acestora pentru obiectivul convergenfa,
modificate gi completatd prin Legea nr. 24912007, OUGR nr. 3712008, OGR nr.
1912008:.

Ordinul Ministrului Economiei 9i finanleloro nr.9l112007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanlei Guvernului nr.2912007 privind
modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinan!5rii 9i a cofinanldrii alocate
de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul nalional de dezvoltare, in bugetul instituliilor
implicate in gestionarea instrumentelor structurale 9i utilizarea acestora pentru
obiectivul convergenla, aprobat5 cu modificdri 9i completdri prin Legea rc.24912007,
modificat gi completat prin Ordinul nr.3l 5412008;

Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, modificatd 9i completatdprin OUG
4612007, OUG 6412007, OUG 28120M;

Hot[rdrii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conlinutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum $i a structurii
gi metodologiei de elaborare adevizului general pentru obiective de investilii gi lucr[ri
de intervenlii;

Ordonanlei nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificdrile pi completirile
ulterioare;

Ordonanlei de Urgenta a Guvernului nr. 11812006 privind infiinlarea, organizarea Si
desfbgurarea activitilii agezlmintelor culturale, aprobata cu modificiri gi completuri
prin Legea nr. 14312007, cu modificdrile gi completdrile aduse prin Ordonanla de
Urgentd a Guvernului nr. 6512007;
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- Legii nr.20212002 privind egalitatea de ganse intre femei 9i bdrbafi, republicatii in
2007.

Analizdnd 9i lindnd cont de prevederile:
- Programului Nalional de Dezvoltare Rurald;
- Cadrului Strategic Nalional de Referinld 2007 -2013;
- Planului Nalional de Dezvoltare 2007-2013;
- Programului Nalional de Reforme;
- Strategiei Lisabona revizuitii;
- Strategiei de dezvoltare a Judelului Alba;
- Strategiei de dezvoltare rurald a Judelului Alba;
- Strategiei de dezvoltare a Comunei Pianu, Judeful Alba.

In temeiul art. 45 alin. (1), (2) &, d, e, (3), 115 (1) b, din Legea administraliei publice locale
nr. 21 5 12001, republi catd,

HOTANASTN

Art.l - Aprob[ ca necesar gi oportun modificdrile tehnico-economice la proiectul

,.Centru de informare turistica si promovare actiuni turistice in zona omogena Pianu-

Salistea-Sugag, comuna Pianu, judeful Alba " - la valoarea. obiectivul de investilii $i9 9 .

indicatorii regdsibili in documentatia tehnico economic[. faza SF modificat prin PT.
memoriul justificativ . cererea de finanlare si bugetul de finanlare aferent. parte integrant[
din proiectul menlionat.

Lrt.2 - Se angajeazd s[ contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare
implementdrii optime a proiectului in condiliile ramburslrii/decont[rii ulterioare a
cheltuielilor din alocdrile FEADR-PNDR, conform regulilorde decontare stabilite de
autoritatea fi nanlato are.

Art.3 - Se angaleazi sd finanleze din bugetul local toate costurile neeligibile ale
proiectului pe durata de implementare a activitdtilor acestuia.

Art,4 - Se angajeazd sd suslind toate costurile conexe proiectului care intervin in
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanfate prin FEADR-PNDR li ftrd de care
proiectul nu poate fi implementat.
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Art.s Se angajeazd sd asigure cheltuielile de mentenanfd qi gestionarea
investifiilor, pe o perioadd de cel putin 5 ani de la data la care acestea au fost dati in
exploatare.

Art.6 - Se obligd s{ respecte, pe durata proiectului gi a implementirii acestuia,
prevederile legislafiei comunitare gi nalionale in domeniul egaHtefli de ganse, dezvoltdrii
durabile, eficientei energetice, achiziliilor publice, informdrii, publicit5lii aferente
FEADR.PNDR.

Art.1 - Se imputernicegte Primarul
derivi din procesul de elaborare, depunere,
raportare in cadrul proiectului.

Art.8 - De aducerea la indeplinire
comunei Pianu - domnul Petruse Marin Ioan

Comunei Pianu, s[ semneze toate actele ce
precontractare, contractare, implementare gi

aprezentei hotdrdri rdspunde primarul

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ciucur Viorel

ContrasemneazL, pentru legalitate :
SECRETARUL COMUNEI PIANU,

Jr. Catargiu Camelia Cristina

et-
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