
ROMANIA
JUDETUL ⅣIURES COMUNA SAULIA

CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA nr.7
din 6 februarie 2019

privind implementarea proiectului "Modernizare Strada nr.l7 km 0+186---0+786,
localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures"

Consiliul Local al comunei Saulia, judetul Mures, intrunit in sedinta
ordinara de lucru in data de 6 februaie2}l9 ;

Avand in vedere expunerea de motive nr.190/30.01.2019 a primarului
comunei Saulia prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport
pentru dezvoltarea colectivitatii, raportul compartimentului contabilitate al Primariei Saulia
nr.191/30.01.2019 prin care se motiveaza, in drept si in fapt, necesitatea si oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii, raportul favorabil al comisiei de

specialitate a Consiliului Local Saulia, prevederile art.l}} si art.lzl alin.l si 2 din Constitutia
Romaniei, republicata, prevederile art.8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratifrcataprin Legea nr.19911995, prevederile ar1.7 alin.2 si

art.l66 si urmatoarele din Legeanr.28712009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii, cele ale art.20 si 21 din Legea cadru

a descentralizarii nr.19512006, ale art.43 alin.4 din Legea w.2412000 privind normele de tehnica

legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, prevederile Legii nr.27312006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si cele ale art.l din Legea

nr.5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica ;

Avand in vedere oportunitatea accesarii de fonduri europene pentru

investitie prin Masura M5/6B- Dezvoltarea sarcinilor si infrastructurii de baza in echilibru cu

mediu si economialocala, finantat prin FEADR- axa LEADER 2014--2020 prin Grupul de

Actiune Locala GAL Zona de Cimpie ;

In temeiul prevederilor art.36 alin,Zlit."b" si "d", art.45 alin.2 lit."d" si

"f' si art.115 alin.l lit."b" din Legea nr.2l5l200l privind administratia publica locala,

republicata :

hotaraste

Art.l Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei "Modemizare Strada nr.17 km 0+ 186---

0+786,localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures",

Art.2 Se aproba implementarea proiectului "Modernizare Strada nr.l7 km 0+ 186---0+786,

localitatea Saulia, comuna Saulia, judetul Mures", denumit in continuare Proiectul.



Art'3 Cheltuielile aferente Proietului se prevad in bugetul local pentru perioada de realizare ainvestitiei, in can]J obtinerii finantarii prin Programui-National de Dezvoltare Rurala- p.N.D.R.,
potrivit legii.

Art'4 Autoritatile administratiei publice locale se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investitiei, f. "u.. 

trebuie sa Ie suporte integral, pe operioada de minimum 5 ani de la dataefectuarii uhimii plati in cadrul proieciului.

Art'5 Consiliul Local Saulia se angajeaza sa asigure exploatarea investitiei propuse a se realizaprin Proiect, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare.

Art'6 Numarul locuitorilor deserviti direct de Proiect, precum si caracteristicile tehnice ale
Proiectului sunt cuprinse in anexa, care face parte integianta din prezentahotarare.

Art.7 Este numit reprezentant legal al comunei Saulia, dl. Vancea Dorel-Grigore, primarul
acesteia, in dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, pentru relatil cu AFIR in
derularea Proiectului.

Art.8 Consiliul Local Saulia se angajeaza sa asigure integral cofinantare a (dacaeste cazul) si
cheltuielile neeligibile pentru investitia propusa prin proi-ect.

Art'9 Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei Saulia

Art'10 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate prin intermediul secretarului comunei
catre primarul comunei, catre Institutia Prefectului Juditului Mures, compartimentului
contabilitate al Primariei Saulia si vor fi aduse la cunostinta locuitorilor comunei prin afisaj la
sediul Primariei Saulia, respectiv publicare pe pagina de internet www.saulia.ro.

Presedinte de sedinta,
Runcan Violeta-Torica
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