ROMANIA
JUDETUL SATU MARE
COMUNA SANTĂU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 29 / 2012
privind instrumentarea proiectului “ Programul National de Dezvoltare Rurală 2007-2013, Axa
4-LEADER – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia
şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”
Consiliul Local al comunei Santău, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa ordinară, din data de
09.08.2012;
Având în vedere :
- Expunerea de motive a primarului comunei Santău, judeţul Satu Mare;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Santău prin care se propune aprobarea instrumentării proiectului mai sus
menţionat;
Luând în considerare
- prevederile H.G.R. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiţii si lucrări de intervenţii,
- prevederile O.U.G. nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare
nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricola, Fondul european agricol de
dezvoltare rurală şi Fondul european de pescuit şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind
gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare
si gestionare a datelor necesare desfăşurării politicii comune în domeniul pescuitului şi a programului
de control, inspecţie şi supraveghere în domeniul pescuitului şi pentru modificarea art. 10 din Legea
nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru
dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garanţie agricolă, prin
preluarea riscului de credite de către fondurile de garantare;
- prevederile H.G.R. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
masurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
- Ghidul solicitantului pentru Măsura 3.2.2. “ Programul Naţional de Dezvoltare Rurală
2007-2013, Axa 4-LEADER – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”;
- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
- Având în vedere avizul favorabil al comisiei din cadrul Consiliului Local al Comunei
Santău,
În considerarea prevederilor art. 36 alin. 2 lit. b şi c alin. 4 lit. d, alin. 5 lit. a, alin. 6 lit. a pct.
1,4,13, alin. 7 lit. a si art. 126 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 45 şi al art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă instrumentarea proiectului: - „Achiziţii utilaje întreţinere spaţii verzi şi
instalaţii de climatizare, în comuna Santău, judeţul Satu Mare”, în cadrul căruia se vor achiziţiona
echipamente: tocător resturi vegetale, două bucăţi motocoase Stihl, foarfecă de tuns gard viu Stihl,
motoferăstrău Stihl 271, motopompă Honda VB 30, generator de curent 5,5 kw, pulverizator Stihl SR
450 şi instalaţie climatizare primărie, din cadrul proiectului FEADR submăsura 41.322 Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în
valoare a moştenirii rurale precum şi indicatorii tehnico-economici ai proiectului în valoare totală de
26.000 euro+TVA.
Art. 2. – Consiliul Local al comunei Santău asigură condiţiile financiare pentru realizarea
proiectului, necesar şi oportun care va deservi locuitorii comunei Santău, în număr de 2525 cetăţeni,
conform datelor statistice din anul 2011.
Art. 3. – Consiliul Local al comunei Santău va suporta cheltuielile de mentenanţă a serviciilor
oferite prin achiziţionarea echipamentelor mai sus amintite din cadrul proiectului, pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
Art. 4. – Se împuterniceşte primarul comunei Santău, pentru efectuarea demersurilor necesare
implementării prezentei Hotărâri.
Art. 5. – Prezenta hotărâre se comunica cu:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Satu Mare;
- APDRP.
- Primarul Comunei Santău.

Santău, 09.08.2012
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Silaghi Sergiu
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CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Maria Micu

