ROMÂNIA
JUDEȚUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂUAȘ

HOTĂRÂREA
nr. 52 /09.11.2017
prvind instrumentarea proiectului „Amenajare teren de sport în localitatea Ghenci,
județul Satu Mare”
Consiliul Local Căuaș, întrunit în şedinţa extraordinară la data de 09.11.2017,;
Având în vedere:
- expunerea de motive al primarului Căuaș, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
- proiectul de hotărâre initiat
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020;
- Strategia de Dezvoltare Locală a Asociaţiei de Dezvoltare Microregională a Comunităţilor din Grupul de Acțiune
Locală Sud Vest Satu Mare;
- Ghidul solicitantului pentru Măsura 5/6B „Dezvoltarea serviciilor destinate populației și îmbunătățirea condițiilor de
trai”
- Hotărârea Consiliului local Căuaș nr. .17 /2017 pentru aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2017, cu
modificările și completările ulterioare;
- Strategia de dezvoltare locală a comunei Căuaș pentru anii 2015-2020, aprobat prin hotărârea Consiliului local Căuaș
nr.24/2015
- Hotărârea Guvernului nr. 967/2002 privind atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu Mare;
- Hotărârea Guvernului nr. 532/2011 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 967/2002 privind
atestarea domeniului public al județului Satu Mare, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Satu
Mare;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se
motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivității;
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea
nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei buget finanţe, activităţi comerciale şi gospodărire comunală;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b, art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. a, art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările
și completările ulterioare;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de interes local, Consiliul
Local al Comunei Căuaș,
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Amenajare teren de sport în
localitatea Ghenci, județul Satu Mare”, cuprins în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului „Amenajare teren de sport în localitatea Ghenci, județul Satu Mare”,
denumit în continuare Proiectul.

Art. 3. Necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției “Amenajare teren de sport în localitatea
Ghenci, județul Satu Mare” rezultă din nevoia îmbunătățirii infrastructurii de sport existent în comuna Căuaș.
Art. 3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul
obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii.
Comuna Căuaș se angajează să asigure cofinanțarea proiectului, dacă este cazul, respectiv finanțarea cheltuielilor
neeligibile.
Art. 4. Comuna Căuaș se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o
perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.
Art. 5. Realizarea proiectului va fi benefică tuturor locuitorilor comunei (nr. locuitori conform Recensământului 2011:
2.388 locuitori) și va facilita accesul localnicilor la infrastructura de sport îmbunătățită a comunei.
Caracteristici tehnice ale investiției:
- teren sintetic cu dimensiuni de 42 * 22 m,
-

straturi: strat de balast, piatră, strat de beton, gazon sintetic

Art. 7. Valoarea totală a proiectului este 283.318 lei din care C+M este 228.762 lei, conform devizului general (Anexa
2) care face parte integrantă prezentei hotărâri. Valoarea eligibilă a proiectului este 183.996 lei.
Art. 8. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate și de ordonator
principal de credite. Se desemnează Dl. Roka Marius Andrei , în calitate de primar al comunei Căuaș pentru semnarea
contractului de finanțare și pentru relația cu AFIR în derularea proiectului.
Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul Comunei Căuaș.
-

Art. 10. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și se comunică
Instituției Prefectului Județul Satu Mare
Primarului Comunei Căuaș.
Prezenta hotarare a fost adoptata cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala ,republicata ,modificata si completata.
Nr. Total al consilierilor in functie 11
Nr. Total al consilierilor prezenti ___11___
Nr. Total al consilierilor absenti __-____
Voturi pentru_11__
Voturi impotriva___-__
Abtineri _-___

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MADACSY LUDOVIC

Contrasemneaza – secretar
CIREAP LOREDANA MARIA

Anexa 1 la HCL NR. 52/09.11.2017

Indicatori tehnico economici

investiţie

283,318- lei

Anul 1

C+M+I

228,762 - lei

Valoarea totală a invetiției: 283.318 lei
Valoare C+M: 228.762 lei

Terenul de sport propus are dimensiunile de 42 x 22m.
Se propune realizarea terenului de sport, prin urmatoarele interventii:


decopertare teren,



umplere cu strat balast 15cm si piatra sparta 20 cm,



montarea de rigole si borduri,



turnare strat beton 10 cm,



gazon sintetic și gard (lungime 128 ml), inaltime 4m, material plasa zincata cu

ochiuri 50x50mm,


amplasarea reflectoarelor cu led (10 buc),



montarea porților de fotbal (3,00 x 2,00m),

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
MADACSY LUDOVIC

Contrasemnat – secretar
CIREAP LOREDANA MARIA

