ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328B, Valea Lungă, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 1
Privind aprobarea participării Comunei Valea Lungă prin Consiliul Local la Programul Naţional
de Dezvoltare Rurală, axa IV, Leader, Măsura 413-322 ,,, Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale,, derulat prin Grupul de Acţiune Locală „Asociaţia Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa de indata din data de
13.01.2014,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre privind proiectul „ Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă
Valea
Lungă,
judeţul
Alba
cu
un
buldoexcavator”,
ce urmează a fi depus spre finanţare în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, axa IV,
Leader, Măsura 413-322 ,,, Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază
pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale,, derulat prin Grupul
de Acţiune Locală „Asociaţia Ţara Secaşelor Alba - Sibiu”
- Referatul cu nr.112/13.01.2014 al agentului de dezvoltare locală din cadrul Primăriei Valea
Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Valea Lungă;
Văzând prevederile Legii nr. 215/2001 republicata, art. 36 (1), (2), b, c, d, e, (4), a, b, d,
(6) a. 8,9, 14, art. 37.
Văzând termenii de referință, criteriile de eligibilitate, evaluare și selecție, etapele
procesului de selecție și conținutul cadrul al cererii de finanțare aferente Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurală Programului Naţional de Dezvoltare Rurală. Măsura 322 –
Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia şi populația
rurala şi punerea în valoare a moștenirii rurale;
Având în vedere prevederile:
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 AL CONSILIULUI din 20 septembrie 2005 privind
sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare, Legea
nr. 215/2001 republicata, art. 36 (1), (2), b, c, d, e, (4), a, b, d, (6) a.2, 4, 13, 14, art. 37.
- Rurala (FEADR);
- Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 1974/2006 AL COMISIEI din
15 decembrie 2006 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr.
1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltarea rurala acordat din Fondul
European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR);
- Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind
gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune
alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi
prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr.
492/2006;

-

-

-

-

-

Hotărârii nr. 224 din 5 martie 2008 privind stabilirea cadrului general de implementare
a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală prin
Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
Hotărârii de Guvern nr.759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor
efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, modificată și
completată prin HGR nr.491/2008;
Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor
structurale, a prefinanțării și a co-finanțării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din
Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor implicate în gestionarea
instrumentelor structurale și utilizare a acestora pentru obiectivul convergența,
modificată și completată prin Legea nr. 249/2007, OUGR nr. 37/2008, OGR nr.
19/2008;
Ordinul Ministrului Economiei și finanțelor, nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.29/2007 privind
modul de alocare a instrumentelor structurale, a prefinanțării și a cofinanțării alocate
de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul național de dezvoltare, în bugetul instituțiilor
implicate în gestionarea instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru
obiectivul convergența, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.249/2007,
modificat și completat prin Ordinul nr.3154/2008;
Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată prin OUG
46/2007, OUG 64/2007, OUG 28/2008;
Hotărârii nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conținutului-cadru al
documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii
şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții şi lucrări
de intervenții;
Ordonanței nr. 68/2003 privind serviciile sociale cu modificările şi completările
ulterioare;
Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea şi
desfășurarea activității așezămintelor culturale, aprobata cu modificări şi completuri
prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările aduse prin Ordonanța de
Urgenţă a Guvernului nr. 65/2007;
Legii nr.202/2008 privind egalitatea de șanse între femei și bărbați, republicată în
2007.

Analizând și ținând cont de prevederile:
- Programului Naţional de Dezvoltare Rurală;
- Cadrului Strategic Național de Referință 2007-2013;
- Planului Național de Dezvoltare 2007-2013;
- Programului Național de Reforme;
- Strategiei Lisabona revizuită.
In temeiul art. 45 alin. (1), (2) a, d, e, (3), 115 (1) b, din Legea administra ției publice locale
nr.215/2001, republicată,
HOTĂRĂȘTE

Art.1 – Aprobă ca necesar şi oportun proiectul „ Dotarea Serviciului Voluntar
pentru Situaţii de Urgenţă Valea Lungă, judeţul Alba cu un buldoexcavator”,
la valoarea, obiectivele de investiţii şi indicatorii regăsibili în documentaţia tehnico
economică, faza memoriu justificativ, cererea de finanţare şi bugetul de finanțare aferent,
parte integrantă din proiectul menţionat.
Art.2 - Aprobă participarea Comunei Valea Lungă prin Consiliul Local cu acest
proiect la licitaţia deschisă de proiecte organizată în cadrul Programului Naţional de
Dezvoltare Rurală. Măsura 322 – Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor
de bază pentru economia şi populația rurala şi punerea în valoare a moștenirii rurale.
Art.3- Îşi însuşeşte conţinutul adresei nr. 20/S/08.01.2014 emisă de Institutul
Naţional de Statistică – Direcţia Regională de Statistică Alba, cu privire la populaţia
stabilă înregistrată la RPL 2011, respectiv 2907 locuitori.
Art.4 – Se angajează să contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare
implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a
cheltuielilor din alocările FEADR-PNDR, confom regulilor de decontare stabilite de
autoritatea finanţatoare.
Art.5 – Se angajează să finanţeze din bugetul local toate costurile neeligibile ale
proiectului pe durata de implementare a activităţilor proiectului.
Art.6 – Se angajează să susţină toate costurile conexe proiectului care intervin în
derularea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate prin FEADR-PNDR şi fără de care
proiectul nu poate fi implementat.
Art.7 – Se angajează să asigure cheltuielile de mentenanţă şi gestionarea
investiţiei, pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în
exploatare.
Art. 9 – Se angajează să menţină proprietatea proiectului şi natura activităţii
pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de cel puţin 60 de luni după data
finalizării proiectului şi să asigure sustenabilitatea acestuia în această perioadă.
Art.10 – Se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a implementării
acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse,
dezvoltării durabile, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, informării, publicităţii
aferente FEADR-PNDR.
Art.11 – Se împuterniceşte Primarul Comunei Valea Lungă, să semneze toate
actele ce derivă din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare,
implementare şi raportare în cadrul proiectului, în numele Consiliului Local Valea Lungă.
Art.12 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Puşcă
Vasile, primarul comunei Valea Lungă, judeţul Alba.
Art.13 – Prezenta hotărâre se comunică către:
- Primarul comunei Valea Lungă jud. Alba
- Instituţia Prefectului Judeţului Alba
- 1 exemplar la dosar
VALEA LUNGĂ, 13.01.2014
Preşedinte de şedinţă
Petrianu Ovidiu Ştefan

Contrasemnează pt.secretarul
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

