
R O M A N I A
JUDETUL ALBA
COMTINA PIANU

CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A
Nr.59 din 16.05.2011

Aprobarea complectdrii sumelor gi indicatorilor tehnico-economici pentru
investifia < imbundtd\irea infrastructurii fizice debazd gi a accesului la serviciile

publice pentru populalia din comuna Pianu, judeful Alba >

Consiliul Local al comunei Pianu, judetul Alba intrunit in qedinta ordinard din
16.05.201l.

Luand in dezbatere :
-expunerea de motive si proiectul de hotirdre privind aprobarea complectiirii sumelor 9i
indicatorilor tehnico-economici pentru investilia < imbundtiifirea infrastructurii fizice de bazd 9i
a accesului la serviciile publice pentru populalia din comuna Pianu' judeful Alba > ;
-raportul de specialitate nt.2221112.05.201I intocmit de ec C5rul Mihai;
-avizul favorabil al comisiei pe domenii .

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

V6zfind termenii de referinfd, criteriile de eligibilitate, evaluare 9i seleclie, etapele
procesului de seleclie 9i conlinutul cadrul al cererii de finanlare aferente Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rural[ Programului Na]ional de Dezvoltare Rurali. Miisura 322 -

Renovarea, dezvoltarea satelor, imbun6tdlirea serviciilor de bazd pentru economia 9i populalia

rurala qi punerea in valoare a mo$enirii rurale;

Avdnd in vedere Prevederile:
- Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 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. 197412006 AL COMISIEI din
15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din
Fondul Ewopean Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);
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Av6nd in vedere prevederile Ordonanfei de UrgenJi a Guvernului nr. 67 12006 privind

gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanldrii politicii agricole comune

alocate de la Comunitatea Europeand, precum gi a fondurilor de cofinan{are qi

prefinanlare alocate de la bugetul de stat, aprobatd cu modificdri prin Legea nr.

49212006;

HotdrArii nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de

implementare a mdsurilor cofin an\ate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare

Rurald prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurald 2007 -2013;

Hot6r6rii de Guvern nr.75912007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor

efectuate in cadrul operaliunilor finanlate prin programele operafionale, modificatd $i
completatd prin HGR nr.49112008;

Ordonanlei Guvernului nr.2912007 privind modul de alocare a instrumentelor

structurale, a prefinanlarii 9i a co-finanldrii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din

Fondul nalional de dezvoltare, in bugetul instituliilor implicate in gestionarea

instrumentelor structurale gi utilizare a acestora pentru obiectivul convergenfa,

modificatd gi completatd prin Legea nr. 24912007 , OUGR nr. 3712008, OGR nr.

1912008;

Ordinul Ministrului Economiei si finanfelor, 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 cofinant[rii alocate

de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul nalional de dezvoltare, in bugetul

institutiilor implicate in gestionarea instrumentelor structurale 9i utilizarea acestora

pentru obiectivul convergenfa, aprobat[ cu modificdri 9i completdri prin Legea

nr.24912007, modificat gi completat prin Ordinul nr.3l 5412008;

Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, modificat[ 9i completatd prin

ouc 4612007, OUG 6412007, OUG 2812008

Hot6r6rii nr. 28 din g ianuarie 2008 privind aprobarea confinutului-cadru al

documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii

gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii Pi
lucrdri de intervenlii;

Ordonanlei nr. 6912003 privind serviciile sociale cu modificdrile gi completdrile

ulterioare;

Ordonanlei de Urgenta a Guvernului nr. I 18/2006 privind infiinlarea, organizarea 9i
desfbgurarea activitdlii agezdmintelor culturale, aprobata cu modificdri 9i completuri

prin Legea nr. 14312007, cu modific[rile qi completdrile aduse prin Ordonanla de

Urgen![ a Guvernului nr. 6512007;
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- Legii nr.202l1001 privind egalitatea de ganse intre femei gi bdrbali, republicatl in

2007 .

Analizdnd 9i lindnd cont de prevederile:
- Programului Na{ional de Dezvoltare Rural6;
- Cadrului Strategic Nalional de Referinld 2007 -201 3;
- Planului Nalional de Dezvoltare200T-2013;
- Programului Nalional de Reforme;
- Strategiei Lisabona revizuitd;
- Strategiei de dezvoltare a Judelului Alba;
- Strategiei de dezvoltare rurald a Judelului Alba;
- Strategiei de dezvoltare a Comunei Pianu, Judelul Alba.

In temeiul art. 45 alin. (l), (2) d, d, e, (3), 115 (l) b, din Legea administraliei publice locale

nr. 215 12001, republicatd,

HOrAnAgrn

Art.l - Aprob6 ca necesar gi oportun modificdrile tehnico-economice la proiectul

integrat -imnunltifirea infrastructurii fizice de bazil 9i a accesului la servicii

publice pentru populalia din comuna Pianu, judelul Alba" compus din Acliunile -

Modernizare strdzi tn Comuna Pianu, Jud. Alba, Aducfiune apd gi relea de distribufie

apd tn satul pianu de Jos, comuna Pianu, Jud. Alba,-Re[ea canalizare menaierd cu sta{ie

d, ,purore fn satul Pianu de Jos, comtmo Pianu, Jud. Alba, infiinyare Centru de zi pentru

,opii tn satul Strungari, comuna Pianu, Jud. Atba, Dotare cu echipomente a Cdminului

Cultural din satut Fnnu de Jos, Comuna Pianu, Jud. Alba - la valoarea, obiectivele de

investilii gi indicatorii regdsibili in documentafia tehnico economi cd, faza SF modificat,

memoriul justificativmodiftcat, cererea de finanlare gi bugetul de finanlare aferent, parte

integrantd din proiectul menlionat.

Aft.2 - Se angajeazii s6 contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare

i.pl.r,r6-ta-tii optime a proiectului in condiliile rambursdrii/decont[rii ulterioare a

cheltuielilor din alocdrile FEADR-PNDR, conform regulilor de decontare stabilite de

autoritatea fi nanfatoare.

Art.3 - Se angajeazd sd finanleze din bugetul local toate costurile neeligibile ale

proiectului pe durata de implementare a activit6lilor acestuia.

Art.4 * Se angajeaza sd suslind toate costurile conexe proiectului care intervin in

derularea acestuia, cosiuri care nu pot fi finanlate prin FEADR-PNDR qi frrd de care

proiectul nu poate fi imPlementat.
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Art.s Se angajeazd sd asigure cheltuielile de mentenan![ gi gestionarea

investiliilor, pe o perioaOa de cel pulin 5 ani de la data la care acestea au fost datd in

exploatare.

Art.6 Se angajeazd sd asigure exploatarea drumurilor in conformitate cu

reglementArile in vigoare privind condiliile de exploatare a drumurilor.

Lrt. 7 - Se angaj eazd s[ menfind proprietatea proiectului gi natura activitafli

pentru care s-a acordai finanlarea pe o perioadd de cel pu{in 60 de luni dupd data

finaliz1rii proiectului gi sd asigure suitenabilitatea acestuia in toatd aceastd perioadd.

Art.g - Se obligd s6 respecte, pe durata proiectului gi a implementdrii acestuia,

prevederile legislaliei cimunitare $i nalionale in domeniul egalitatii de ganse, dezvoltdrii

durabile, eficienlei energetice, achiziliilor publice, informdrii, publicitdlii aferente

FEADR.PNDR.

Art.9 - Se imputernicegte Primarul Comunei Pianu, sd semneze toate actele ce

derivd Oin pto"esul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, implementare 9i

raportare in cadrul Proiectului.

Art.10 - De aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri r[spunde primarul

comunei Pianu - domnul Petruse Marin Ioan .

PRE$EDINTEDE $EDINTA,
Contrase mneazd, Pentru legalitate :

SECRETARUL COMUNEI PIANU,
CAMELIA CRISTINA CATARGIU

O hd-
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