
coNSrLtuL LocAL AL 0RASULUt

SEINI

HOTARAREA NR. 2612017

privi nd implementorea proiectului

"Modernizdre reted de drumuri ogricole in oragul Seini, judelul Maromureg"

Consiliul local al oragului Seini, intrunit in sedintS ordinar5 din data de 22.O3.2OI7,

in baza proiectului de hotl16re initiat de Primarul Orapuluiseini, d-na Tulbure Gabriela-Florica;
Av6nd in vedere Nota de fundamentare a Primarului oragului Seini 9i a Compartimentului de

specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr.309612017, prin care

se motiveazd, in drept si in fapt, necesitatea 9i oportunitatea proiectului "Modernizore relea de

drumuri agricole in orogul Seini, judegul MoramureS", constituind un aport pentru dezvoltarea

colectivititii;
in baza artJ.}O alin.(1) siart. 121 alin.(1)9i (2) din Constitulia RomAniei, republicatS;

in conformitate cu prevederile art.S gi 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la

Stnasbourg la 15 octombrie 1985, ratificati prin Legea nr.1.9911997;

Potrivit art.7 alin.(2) si art.1166 gi urmitoarele din Legea nr.28712009 privind Codul civil,

republicatS, cu modificirile 5i completSrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
in temeiul art.ZO gi art.2L din Legea-cadru a descentralizdrii nr.195 /20O6;
Luind in considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanlele publice locale, cu

modificdrile gi com se oblige sd asigure veniturile necesare pletdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionalS in

ad ministratia pu blicS;

Av6nd in vedere avizul secreatrului oragului gi al comisiilor de specialitate;

in temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.b) 9i d), ale art.45 alin.(1) 5i ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea

administraliei publice locale nr.2L5/2001, republicatd, cu modific5rile si completdrile ulterioare,

HOTARE$TE:

Art.1. - Se aprobi implementarea proiectului "Modernizare releo de drumuri agricole fn oro5ul

Seini, judelul MaromureS", denumit in continuare Proiectul.

Consiliul local al oragului Seini constatd ;i sustine necesitatea, oportunitatea gi potenlialu!

economic al investilei conform Proiectului, acesta urmSnd a fidepus pentru finantare prin F.E.A.D.R.

Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se pev5d in bugetul local pentru perioada de realizare

a investifiei, in cazul obtinerii finan!5rii prin Progamul Nafional de Dezvoltare RuralS - P.N.D.R.

potrivit legii.



Art.3. - Consiliul local al orasului Seini se oblige s5 asigure veniturile necesare acoperirii

cheltuielilor de mentenanti a investitiei pe o perioadi de minim 5 ani de la data efectudrii ultimei
plSti 5n cadrul Proiectului.

Art.4. - Consiliul local al oragului Seini constatl c5 Proiectul deservegte in mod direct, pe raza

UAT Seini, un numir 4 agenli economici, cuprinpi in Anexa L care face parte integranti din prezenta

hotd16re.

Art.S. -Consiliul local al oraguluiseini certifici faptul ci suprafala deservitd de Proiect este de

7O2ha.

Art.6. - Orasul Seini va asigura accesul public (fAnA TAXE) la investitia realizatS prin Proiect.

Art.7. - Reprezentantu! legal al oragului este, potrivit legii, primarul acestuia, in dublS calitate

5i de ordonator principal de credite. Ora;ul Seini urmeazd a fi reprezentat, in calitate de solicitant in

cadrul misurii 4.3, de cdtre doamna primar TULBURE GABRIELA-FLORICA, in vederea realizSrii tuturor
activitSfilor necesare elabor5rii, depunerii ;i implementdrii Proiectului.

Art.8. - Orapul Seini se oblige si asigure orice cofinanlare ce ii revine, rezultatd din

implementarea Proiectului, pe toati durata pi conform obligaliilor prevdzute in Contractul de

finanfare ce se va incheia intre AFIR gi UAT Seini.

Art.g. - Consiliul local al oragului Seini, constatd cd obiectivele investitei propuse in Proiect

sunt previzute in Strategia localS de dezvoltare durabilS a Oragului SEINI, judeful Maramureg,

aprobatS prin H.C.L. nr.29/20L4

Art.10. - Aducerea la ?ndeplinire a prezentei hotdr6ri se asigurd de cStre primarul UAT Seini,

judelul Maramureg.

la cunostinla publicd prin afigare la sediul primSriei,

- lnstituliei Prefectului judelului Maramureg

- Primarului oragului Seini

- Serviciului Administrafie, Urbanism 9i Agricol

- Serviciului Economic

- Compartimentului juridic
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Prikop Marcela
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SECRETAR

loan Bud


