RoMÁNIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPIUL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

HoTÁnÁnBe Ílr.62l2o1.o
príuind aprobarea instrumentdrii proiectului cu titlu
,,Moderrtizarea par[iala a drumuilor forestiere din
Municipiul Ghe o rg heni, ju deful H arg Ltita"
Consiliul Local aI Municipiului Gheorgheni,
in gedínla extraordinará, {inutá la data de 09 aprilie 2olo,
avánd ín vedere:
expunerea de motive a Primarului Municipiului Gheorgheni;
raportul de specialitate al Direcliei Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni,
inregistrat sub nr.

2 s 4 s/ 2 O r O ;

H.C.L. nr.36/ 2010, privind aprobarea Programului de investilii publíce
Munícípiului Gheorgheni pe anul 2olo;
H.C.L. nr.39/2010, privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli
Municipiului Gheorgheni pe anul 2OIO;

:"oxTx:::;::::,";"|:;::nt:,",;t:;,"T::xi:"::::Í"T
oJ,oí#,"*'

amenajarea
terítoiului, protec[ia
med.i4luí, ConserTarea
gi
monumerutelor istoice
de arLtitectura;
Luánd ín considerare Ghidul Solicitantului
pentru accesarea Másurii
I25
,,Ímbundtdlirea 9i dezuoltarea infrastructurii legate d.e dezuoltarea sl ad.aptarea
agiallttlní 9í siluianltuit, _ Submásura I25b ,,Ímbundta|irea 5i dezuoltarea irtfrastnlcturii
Iegate de dezuoltarea 5i adaptarea siluiculturií, din cadrul Programului Na|ional pentru
Dezvoltare Ruralá - Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rura]a
in baza prevederilor:
Hotárárii Guvernului nr.28 l 2oo8, privind aprobarea confinutului-cadru al
documentafiei tehnico-economice aferente investililor publice, precum gi a
structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investilii Ei lucrári de intervenlii
modiÍicatá qi completatá prin ordinul
M.D.R.L. nr.276l2OO9;
afi.44 din Legea nr. 273l2006 privind Íinan!'elepublice locale' ctl modiÍicárile
qi completárile ulterioare;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), literele b) c) qi d), qi alin. (4) lit. d), alin. (5), lit.
c), alin. (6), lit.a, pct.1, precum Ei ale art.45 alineatul (2) lit. e) qi art. 115, alineatul 1),
litera b) din Legea administra{iei publice locale nr. 2 15 l 2ooL , republicatá, cu
modiÍicárile gi completarile ulterioare,
HoTÁRÁ$TE:
Art.l - Aprobá instrumentarea
proiectului cu titlu ,,Moderttízarea par!íald, a
drumurílo r fo re stie re dín Munícípiul Ghe o r g he ní, judelul H arg híta" .
Art.z
Corsitiul Local al Municipiutui G|rcorgheni aprobá necesitatea 9i
oportunitatea proiectului aprobat la Art. 1. Necesítatea 9í oportunítatea investi{'iei
privind modernízarea drumurilor forestiere Cianod, Belchia, Cupa7 se justificá prin
faptul cá dentoltarea relelei de drumuri forestiere accesibile este necesará Ín vederea
creEterii competitivitá|ii activitálilor din domeniul forestier qi a reducerii impactului

negativ asupra mediului, determinat de lucrárile de exploatare Ei transport a lemnului
pe distan{e mari intre parchetul de exploatare gi drumul forestier. in prezent drumurile
forestiere Ciaruod, Belchia, Cupag, aparlinánd Municipiului Gheorgheni sunt in stare
avansatá de degradare, practic nu corespund categoriei de drumuri forestiere. Acest
lucru este demonstrat gi prin datele din trxpertiza tehnicá efectuatá pentru drumurile in
cauzá. Necesitate modernizáríi drumurílor forestíere din cadrul prezentului proiect Se
justificá prin faptul cá prin executarea lucrárilor de modernízate se va aduce o
contribulie insemnatá la dezvoltarea infrastructurii ín sectorul forestier' care va duce la
integrarea ín circuitul economic a unei suprafe{e semniÍicative de páduri (3115,5 ha )
care sunt greu accesibile in acest moment.
Art.3
Lucrárile d.e modernízare a drumurilor forestiere sunt prevázute in
bugetul local pentru anul ín curs. Consiliu1 local se angaj eazá cá lucrárile de investifii
propuse prin proiect pentru anii urmátorí vor fi prevázute in bugetul local pentru toatá
perioada de reaJízare a investifiei.
Att.4 _ Consi1iul Local aI Municipiului Gheorgheni se angajeazá de a suporta
cheltuielile de intre{'inere qi/sau reparare a investiliei pe toatá durata de funclionare a
acestora. Investi{ia este de utilitate publicá, graduI de intervenlie publicá va Íi d.e loo%
pentru cheltuielile eligibile ale proíectului. Municipiul Gheorgheni va asigura Íinanlarea
cheltuielílor neeligíbile ale proiectului;
Art.s
(1) Drumuríle forestiere caÍe urrneazá a Íi modernízate deservesc o
suprafa!á totalá de pádure de 3115,5 ha. Proprietatea majoritará a terenurilor forestiere
servite de aceste drumuri sunt asocia{ii ale proprietarilor privafi.
(2) Suprafelele de pádure deservite de drumurile forestiere Cianod, Belchia,
Cupag care fac obiectul proiectului de modernizare, respectiv proprietarii terenurilor
forestiere deserwite sunt prezentate in tabelul de mai jos (conform amenajamentelor
silvice existente):
Denumíre
drum
forestier
Cianod

Belchia
Cupaq

Proprietar teren forestíer
servít de drum
Municipiul

Suprafa{a de pádure desenritá (ha)
Propríetar
Regia
Municipiul
privat/
Na(íonalá a
Gheorgheni
Asociatii
Pádurílor
989

Gheorgheni

Composesoratul
Gheorsheni
Municipiul Gheorsheni
Composesoratul
Gheorsheni
Composesoratul
Gheorgheni
Total
Total suprqfata
desen,ítd

34r,4
3 5 8 ,1
57I,I
855,9
L768.4

L347,L
3 7 75,5

Art. 6 - Drumurile forestiere ce :urrrreazá a Íi modernízate in cadrul proiectului
vor putea Íi accesate de public nediscriminatoriu cu titlu gratuit, urmánd a deservi
intreaga comunitate.
Art.7
Aprobá contribu!,ia Municipiului Gheorgheni la cheltuielile aferente
implementárii proiectuluí de la art. 1, dupá cum :urmeazá:
a) asigurá din bugetul local cheltuielile neeligíbíle aferente instrumentárii
proíectului;
b) contribufía la cheltuielile suplimentare (dupá caz)
c) asigurá
Íinanlarea in avans a cheltuielilor eligibile rambursabile, in
conditiile decontárii ulterioare a acestora.

a

r"in;'!.'nli
:::"a-'/

,Ofl
,l

Art.8 _ Prezenta hotáráre va Íi dusá la índeplinire de cátre: Pnmanl / Municipiului
Gheorghení, Direcfia tehnica 5i Direclia economica din cadrul aparatului de specialitate
a1 Primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.9 _ Pentru urmárirea índeplinirii prezenteí hotárári s-a oferit: dl. consilier
Nary Zo|tán.

Gheorgheni, la 09 aprilie 2OIO.
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