
Constatand necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investitiilor
publice de interes local, a caror documentatie tehnico-cconomica a fost aprobata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 13/17.02.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico -
economice a obiectivelor cuprinse in proiectul cu titlul "Modernizarea cailor de acces la
exploatatiile agricole din Comuna Dobrin, Judetul Salaj"

a. art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Rornaniei, republicata;
b. art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
C. art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,

republicata, cu modificarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d. art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
e. art. 36 alin. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicata, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;
f. Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile

ulterioare;
tinand seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnica Iegislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu rnodificarile ~l

cornpletarile ulterioare, se mentioneaza urmatoarele avize, prevazute de lege:
Ludnd act de :
a. expunerea de motive a primarului comunei Dobrin in calitatea sa de initiator, inregistrat

cu nr. 621115.02.2017 , prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

b. raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
inregistrat cu m.622/15.02.2017, prin care se motiveaza, In drept si In fapt, necesitatea
si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;

c. avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Dobrin nr.
660/17.02.2017;

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
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Consiliul Local al Comunei Dobrin, judo Salaj, intrunit In sedinta ordinara la data de
17.02.2017

'W "HOTARAREA NR. 13.
din data de 17februarie 2017

privind implementarea proiectului "Modernizarea ciiilor de acces la
exploatatiile agricole din comuna DOBRIN,jude!ul Siilaj"

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL
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Contrasemneazd
Secretarul comunei Dobrin
VEGHHA A ANA

Presedinte de sedinta ,, "SAV7

Art. 1. Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al investitiei
cuprinse in proiectul cu titlul .Jvlodernizarea cailor de acces la exploatatiile agricole din
Comuna Dobrin, Judetul Salaj", denumit in continuare Proiectul si ca urmare implementarea
acestuia.

Art. 2. Lucrarile si cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local
pentru perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul
National de Dezvoltare Rurala - P.N.D.R., potrivit legii.

Art. 3. Comuna Dobrin se angajeaza sa asigure functionarea la parametrii proiectati
ai investitieie si se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de intretinere
si mentenanta a investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plati
in cadrul Proiectului.

Art. 4. Terenurile agricole direct deservite de investitie au 0 suprafata de 700,55 ha
Art. 5. Agentii economici (agricoli si non - agricoli), obiectivele turistice si

agroturistice deservite direct de Proiect (numar si denumire), sunt cuprinse in anexa 1, care
este parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Comuna Dobrin se angajeaza sa asigure accesul public (tara taxe) la
investitia realizata prin proiect

Art. 7. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.

Art. 8. Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul
Comunei Dobrin.

Art. 9. - Prezenta hotarare se comunica, in termenul prevazut de lege cu:
- primarului comunei Dobrin;
- Institutia Prefectului Judetului Salaj;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercornunitara Valea Salajului;
-se aduce la cunostinta publica prin afisarea pe pagina de internet www.comunadobrin.ro

HOTARAsTE:,

in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei pub/ice locale nr. 21512001, republicata, cu modificdrile si completdrile
ulterioare,
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