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                                                                H O T Ă R Â R E
privind  instrumentarea  proiectului  “Modernizare  drumuri  agricole  în  comuna  Chi laz,jude ulș ț
Bihor”

         Având în vedere:
            -proiectul de hotărâre instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole în
comuna Chi laz,jude ul Bihor”,ini iat de primarul comunei;ș ț ț
            -referatul de aprobare cu nr.720 din 24 februarie 2022 al primarului comunei;
            -raportul de specialitate cu nr.721 din 24 februarie 2022 i avizul comisiei de specialitateș
a consiliului local;
        inând seama de :Ț
            -art.44 alin.(1) din Legea finan elor publice locale  nr.273/2006,cu modificările  iț ș
completările ulterioare;
            -Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare i con inutul-cadru alș ț
documenta iilor  tehnico-economice  aferente  obiectivelor/proiectelor  de  investi ii  finan ate  dinț ț ț
fonduri publice;
         În temeiul dispozi iilor art.129 alin.(2) lit.b) i alin.(4) lit.d),art.139 alin.(3) lit.g) i aleț ș ș
art.196  alin.(1)  lit.a)  din  Ordonan a  de  urgen ă  a  Guvernului  nr.57/2019  privind  Codulț ț
administrativ,   
         Consiliul local al comunei Chi lazș

                                                               H O T Ă R Ă  T E:Ș

         Art.1.-Se aprobă implementarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în comuna
Chi laz,jude ul Bihor „ ca fiind necesar i oportun în acord cu poten ialul economic al investi iei.ș ț ș ț ț
        Art.2.-Se aprobă  indicatorii tehnico-economici aferen i investi iei „Modernizare drumuriț ț
agricole în comuna Chi laz,jude ul Bihor”   ,valoarea totală a investi iei fiind de  4.946.057,41 leiș ț ț
plus TVA,din care: C+M =4.448.128,00 lei +TVA,conform documenta iei tehnice-faza D.A.L.I.-ț
anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.3.-Comuna Chi laz apreciază  necesar  i  oportun proiectul  ș ș “Modernizare  drumuri
agricole în comuna Chi laz,jude ul Bihor” i constată  poten ialul socio-economic al investi iei.ș ț ș ț ț
        Art.4.-Cheltuielile  aferente proiectului  se prevăd în bugetul  local  pentru perioada de
realizare a investi iei în cazul ob inerii finan ării prin  Programul Na ional de Dezvoltare Rurală-ț ț ț ț
P.N.D.R.



        Art.5.-Autorită ile administra iei publice locale se obligă să asigure func ionarea investi ieiț ț ț ț
la parametrii proiecta i precum i veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenan ă pe oț ș ț
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plă i în cadrul proiectului.ț
        Art.6.-Suprafe ele agricole deservite de investi ie sunt cele prevăzute în  anexa nr.2, careț ț
face parte integrantă din prezenta hotărâre.
        Art.7.-Agen ii economici (agricoli i neagricoli) deservi i de investi ie sunt prevăzu i înț ș ț ț ț
anexele nr.3 i 4,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.ș
        Art.8-Autorită ile administra iei publice locale se obligă să asigure accesul public,fărăț ț
taxe,la investi ia realizată prin proiect.ț
        Art.9.-Se împuternice te domnul Bezi George Dorin,primarul comunei, pentru a reprezentaș
comuna Chi laz în  derularea proiectului .ș
        Art.10.-Prezenta hotărâre se publică pe pagina de internet a comunei i se  comunică:ș
                        -Institu iei Prefectului-jude ul Bihor;ț ț
                        -primarului comunei;
                        -la dosarul investi iei.ț

                        
                   
                   
                     Pre edinte de edin ă,ș ș ț
                          Gavril Demjen     
            
                                                                                                                        Contrasemnează,
                                                                                                                         Secretar general,
                                                                                                                             Ioan Tiriteu  

Nr. 12 din  4 martie 2022. 


