ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA BOROAIA
CONSILIUL LOCAL
CUI 4326787

HOTĂRÂRE
privind implementarea investiţiei „Modernizare drumuri de acces către exploatațiile agricole din comuna
Boroaia, județul Suceava” finanţat în cadrul PNDR 2014-2020, Submăsura 4.3 “Investiții pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice”
Consiliul local al comunei Boroaia, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- art. 120 si art.121 alin (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
- art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificata prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin (2) si Art. 1166 si urmatoarele din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicata, cu
modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
- art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 1995/2006;
- art. 36 alin (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor
normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
- Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub
nr. 2186 din 7.04.2016 ;
- Raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2187 din
7.04.2016;
- Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi
turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. 2411 din 20.04.2016;
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.”b”, alin.4 lit.”d” şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 Se aprobă Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Modernizare drumuri
de acces către exploatațiile agricole din comuna Boroaia, județul Suceava”, proiect ce va fi depus spre
finanțare în cadrul Programului National de Dezvoltare Rurală 2014-2020, submăsura 4.3 – Investiţii pentru
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, de comuna Boroaia
Art.2 Se aprobă Documentaţia tehnico-economică, faza SF nr. 13/2016 şi indicatorii tehnico-economici ai
obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „ Modernizare drumuri de acces către exploatațiile agricole din
comuna Boroaia, județul Suceava”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare drumuri de acces către exploatațiile agricole
din comuna Boroaia, județul Suceava”, denumit în continuare Proiectul, precum și necesitatea, oportunitatea și
potențialul economic al investiției

Art. 4. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției,
în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Art. 5. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul
Proiectului, în vederea asigurării funcționării și întreținerii investiției la parametrii proiectați
Art. 6. Suprafețele deservite de investiție sunt peste 650 ha
Art. 7. Numărul agenților economici (agricoli și non agricoli), deserviți direct de Proiect, sunt cuprinși în
anexea nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 8. Autoritatea administrației publice locale se obligă să asigure accesul public (fără taxe) la investiția
realizată în cadrul proiectului
Art. 9. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de
ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei Boroaia, domnul
Vasile Berariu
Art. 11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Boroaia, în termenul
prevăzut de lege, primarului comunei Boroaia și prefectului județului Suceava și se aduce la cunoștință publică
prin afișarea la sediul primăriei.
Preşedinte de şedinţă,
Butnariu Cristian Constantin
Contrasemnează,
Secretarul Comunei,
Remus Vasile PREDOAIA

Boroaia, 20 aprilie 2016
Nr. 25

Președinte de ședință,
ANEXA nr. 2 la HCL nr. 25 din 20.04.2016

Butnariu Cristian Constantin

Numărul agenților economici (agricoli și non agricoli), deserviți direct de Proiect

Activitate

Nr crt

Denumire agent economic

1.

S.C AGROVANEX SRL

Activitate agricolă

2.

S.C. AGROSTEF SRL

Activitate agricolă

3.

ASOCIAȚIA PĂȘUNILOR ȘI A CRESCĂTORILOR DE
ANIMALE DIN COMUNA BOROAIA, JUDEȚUL
SUCEAVA

Activitate agricolă

4.

Î.I. OBREJA CĂTĂLIN

Activitate non agricolă

5.

S.C. GROUP OIL SRL

Activitate non agricolă

6.

Î.I ARSINTIOAEA MIHAI

Activitate non agricolă

7.

Î.I RUSU GH. GETA

Activitate non agricolă

8.

S.C. VIVAT CONSTRUCT SRL

Activitate non agricolă

9.

S.C. BRADWOOD SRL

Activitate non agricolă

TOTAL AGENȚI ECONOMICI - 9

Agricolă/non agricolă

Președinte de ședință,
Butnariu Cristian Constantin

ANEXA nr. 1 la HCL nr.

25

din 20.04.2016

Caracteristicile tehnice ale proiectului
Denumire proiect:” Modernizare drumuri de acces către exploatațiile agricole din comuna Boroaia, județul
Suceava”
Tronsoane drum:
Ltotal – 9406 m
- TRONSONUL 1 – are o lungime de 2502.00 m;
- TRONSONUL 2 – are o lungime de 2795.00 m;
- TRONSONUL 3 – are o lungime de 1932.00 m;
- TRONSONUL 4 – are o lungime de 2.177,00 m
Construcţiile se încadrează în următoarele categorii şi clase de rezistenţă:
- categoria de importantă: „C” conf. HG 766/97
- clasa de importanta : a - III - a conf P100/92
- categoria funcţională – drumuri de acces catre exploatatiile agricole.
- Clasa tehnica: - V - în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului Transporturilor, pentru
aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea şi modernizarea drumurilor.

