
RoMAru rn

JUDETULCARAS - SEVERTN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

. HOTARARE

privind aprobarea DALI si implementarea proiectului
,,MODERN|ZARE TRO.TUARE,PE RAZA COMUNET OBREJA, JUDETUL CARA9

SEVERIN"

Consiliul Local al com. Obreja, judelul Carag-Severin, intrunit in sedinta de lucru
ordinara in data de 27.04.2018.

LuAnd act de:
- proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Obreja d-nul Peia lon;
- . expunerea de motive a initiatorului ,

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comynei Obreja prin care se motiveaza necesitatea si oportunitate
proiectului, constituind un apoft pentru dezvoltarea colectivitatii

- prevederileart.44,alin. (1)si art.45dinLegeanr.2T312006privindfinantelepublice
locale, cu modificirile si completdrile ulterroare;

- prevederile OUG nr.28120Q8, pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare
Locald, cu modificdrile sr completirile ulterioare;

- prevederile art. 11 din Ordinul nr. 185112013, privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea in aplicire a prevderilor Ordonantei de Urgentd a Guvernului
nr. 2812013 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare locald, republicat, cu
modificdrile ti completdrile ulferioare,;

- documentatia de avizare a lucririlor de ilteventii (D.A.L.l.) , pentru obiectivul de investittii

,,MODERN|ZARE TROTUARE pE RAZA COMUNET OBREJA, JUDETUL CARA9
SEVER|N"elaborat de S.C . LONGHERSIN S.R.L..;

- avizul nr. 10116.04.2018 al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local
Obreja

- prevederile art. 36, alin. (1), alin. (2), lit.,,b", "c" Ni "d", alin. (4), lit.,,d", alin. (5), lit. "c" ti
alin. (6), lit. "a", pc. 1, si art. 126 din Legea nr.21512001, a administraliei publice locale,
republicatd, cu modificarile si completarile ultertoare;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Obreja ;

in temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 21512001, a administratiei publice locale,

republicati, cu modificdrile 9i completdrile ultertoare,

norARAne:

Art. 1. Se constati necesitatea depunerii 9i implementirii unui proiect de
reabilitarea 9i construirea a trotuarelor in comuna Obreja. Prin reabilitarea 9i construirea
acestor trotuare, comuna Obreja va deveni accesibild tuturor rezidenlilor sdi, inclusiv
persoanelor cu dizabilitili, persoanelor vdrstnice, persoanelor cu venituri reduse sau care



-

/

sunt insolite de copii. Avdnd in vedere cd in cadrul comunei se efectueazd, de cdtre

rezidenli, multe cilitorii pe distante scurte, iar modul de deplasare baracteristic acestui gen

de cilitorii il reprezintd mijloacele de transport nemotorizat, se impune amenajarea spatiului
public astfel incdt, deplasarea pe jos sau cu bicicleta sd reprezinte o metodi atractivd de

deplasare.
Astfel fost identificatd oportunitatea atragerii de fonduri europene nerambursabile

prin intermediul Misurii "Dezvoltarea Satelor M6.3", linie finanlati de Grupul de Acliune
Locald lara Gugulanilor.

Potenlialul economic al investitiei este reprezentat de imbundtdtirea serviciilor de

bazd furnizate populaliei si drept urmare, cregterea nivelului de trai la nivelul .comunei si

dezvoltare infrastructurii "vezi, cu rezultatul reducerii fenomenului de migralie a populatiei

din mediul rural in spre mediul urbane 9i al dezvoltdrii locale din perspectivi sociali,
economici 9i mediu.

Drept urmare, se. aprobd, DALI al proiectului "MODERNIZARE TROTUARE PE

RAZA COMUNEI OBREJA, JUDETUL CARAg-SEVERIN' denumit in continuare Proiectul.
Se aprobd implementarea proiectului "MODERNIZARE TROTIIARE PE RAZA

COMUNEI OBREJA, JUDETUL CARAg-SEVERIN', denumit in continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se previd in bugetul local pentru perioada

de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finan!5rii prin Programul Nalional de Dezvoltare
RuralS - P.N.D.R., Axa LEADER, Submdsura 19.2 - intermediul Mdsurii "Dezvoltarea

Satelor M6.3'a GAL Tara Gugulanilor, potrivit legii.
Art. 3. - Consiliul Local al comunei Obreja se obligd si asigure veniturile necesare

acoperirii cheltuielilor de mentenantd a investitiei pe o perioadi de minimum 5 ani de la data

efectuirii ultimei plili in cadrul Proiectului.
Art. 4. - Se aprobi indicatorii tehnico-economici ai Proiectului, precum 9i numdrul

locuitorilor 9i al agenlilor economici deserviti de Proiect, toate acestea fiind cuprinse in
Anexa 1, care este parte integranti din prezenta hotirAre.

Art. 5. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, domnul lon Peia, in
dubla sa calitate de primar al comunei 9i de ordonator principal de credite. Acesta urmeazd a

fi persoana delegatd pentru relalionarea cu AFIR si Grupul de Acliune Locald lara
Gugulanilor, in vederea derulSrii proiectului.

Art. 6. - Consiliul local al comunei Obreja va suporta cheltuielile neeligibile ale

proiectului, precum gi cheltuielile eligibile care exced valoarea ajutorului public

nerambursabil acordat in cadrul intermediul Misurii "Dezvoltarea Satelor M6.3" - Grupul de

Acliune Locald lara Gugulanilor.
Art. 7.- Consiliul lodal al comunei Qbreja igi asumi angajamentul ci Proiectul nu va

fi generator de venit.
Art. 8. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotirAri se asigurd de cdtre primarul

comunei Obreja, domnul lon Peia.
Art. 9. - Prezenta hotdrire se comunicd, prin intermediul secretarului comunei in

termenul prevdzut de lege, primarului comunei 9i prefectului judelului Carag-Severin 9i se

aduce la cunogtinli publicd prin afigarea la sediul primdriei, precum si pe pagina de internet.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR,

Nr. 14

Obreja \a27.04.2018



, ANEXA 1 la Hotir6rea nr. 14 din 27.04.2018

Indicatori tehnici

o Suprafatd teren 2700 mp

in traseu curent structura rutierd a trotuarelor va fi urmdtoarea:

6'.cm dale prefabricate de beton;

2-3 cm nisip pilonat;

10 cm balast stabilizat cu ciment;

10 cm balast cilindrat;

Duratd de implementare proiect: 12 luni.

ll. Indicatori economici

Vafoarea totald proiect (inclusiv TVA): 491.075,29lei (105.358,35 euro),

din care C+M (inclusiv TVA): 402.629,66lei (86.382,68 euro)

Cheltuieli eligibile: 373.248 lei (80.079 euro)

Gheltuieli neeligibile:. '117.825 lei (25.279 euro)

lll. Numirulde locuitorideservilide proiect

Numirul locuitorilor deservili de proiect este de 3.252 de locuitori, conform rezultatului final
al RecensdmAntului populaliei 9i locuitorilor din 2011.

tv. Numirul agenliloi, economici deservili de proiect

Numdrul agenlilor economici deservili de proiect este de 25, conform datelor furnizate de

Oficiul Registrului Comertului de pe lAngi Tribunalul Carag-Severin privind operatorii
economici care au sediul social pe teritoriul administrativ al comuner.

SECRETAR,
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