
CONSIUI-IUL LOCAL COTO}-ENII DIN FATA
JUDETUL DOLJ

IIOTARAREA NR

Consiliul Local al colnrlnei Colofenii din Fa1n, judeful Dolj, intrurrit in Sedinla
extraordinard din 27.03.2017 ,ola 9.00 ;

Avdnd in vedere expuncrea de notive nr. 1133 din 23.03 2011 prin crrru se ptolrunr-

moiiificarea gi completarea Invartarului bunurilor care apa in doneniului public al colnunei

Colofenii din Fali ;

Avdnd in vedere in vedere prevederile art.21, a\1.3, alin.(4) lin Legea 21311998

privind bunulile propdetate publicd, cu modificarile si conpletarile ulterioare;

in temeiul prevederilor art. 36, alin.( 2), lii'.c),at.39 alin.(2) ,aft. 45, alin (l) , aft.

119,aft. 120, aliD.(1) si art. I15,alin.(1), lit. b) din Legea m. 215/2001 privincl adrninistratia

pubLici locald, republicati, cu n.rodificirile qi cotrrpletirile ulterioare,

HOTARA$TI:

ART. 1.. Se aprobA 1nodificarea pozitiei 26 aferefltiDe 1021 din Inventaflrl bLrnuri]of

care apa4in domeniului public al comunei Colofenii din Fali dupi cum nt rreazi:
- rubrica ,,Elemente d.r idenlilicaLe" va avea urmdloNl cuprlns

Luttgime: 1211 n
Latime:4m
S= 4844 nf'

- la rubrica "Valoare de inventar" se va inscrie valoarea 2711 lei.

ART.2.. Se aproba modificarea poziJiei 4 afelenti De l022dinAnexa la IiCI- nr'

25l25.05.2010 privind complelarea Inventarul bunurilof care apar'fin domeniului pLrblic al

comunei CoJofenii din Fafd cu drumuli de exploatare dupii ctlnl unneazi:
- rubrica ,,Elemerte de iderlificare" va avea ulmAtolul cuprins

Lungirne: 1576 ut
Latimel 4nl
S=3528 lnp"

- larub ca "Valoale de iuvcntar'" se vainscrie valoarea 3528 lei.

ART. 3 Se aprcbd completafca inventarului bunurilor cc apaltil domeniului public al Comunei

COTOFENII DIN FATA, corfornr anexei nr.1, parte integmnta din prezenta holalare.

AllT, 4 Prezellta hotarare se !a illail]ta:
- Instilutiei Prefectului -judetului Dolj,
- CompafiinentullLi de financial - contabilitate
- Pdmarului Comunei COTOFENII DIN FATA pentru ducerea la iDdeplioire

- S.3 va afiia pentlu publicitate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
27.03.2017

CONTRASEMNEAZA SECRE'IAI]
Nulu !\ig-Clor tl ir

AJ"d

Prezenta hotdrere a fost adoptati cu respectalea prevederilo| art.45, din Legea 215l2001. r'epLrblicalii

cu modiFcb|ile ri.cotnp clafile . )e ioare dslfe'



ROMANIA
JUDETULDOLJ

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI COTOFENII DIN FATA

HOTARAREA
N.../{...... ain 4?, e3.20./l

privind instrumentarea proiectului

,,Modernizare drumuri agricole, in comuna Cotofenii din Fata, judetul Doli"

Consiliul Local al comunei Co{ofenii din FaIa, judeFl Dolj, intrunit in tedinta
extraordinari in data de 27.03.2017, ora 9.00 la.sediul Consiliului Local Co{ofenii din Fald;

Avdnd in vedere temeiurile juridice, respecti+ prevederile:
- afi. 36,alin. (2), lit. b) din Legea administraiiei publice locale nr.215/2001, republioata,

cu modificirile 1i completirile ulterioare;

- aft. 36, alin. (4), lit. d) din Legea administra{iei publice locale nt.2l5/2001,

republicata, au modificarile $i complettuile ulterioare;

- afi. 37 din Legea administraliei publice locale nr.215/2001, republicatd' cu

modifi cirile qi cornpletdrile ulterioare;

- Legea nr. 2'73/2006 privind finanlele publice locale, cu modiflctuile 9i completirile

ulteriotlle;
Luand act de:

- prevederile Ghidului Solicitantului pentru accesarea Sub-Masurii 4.3 
"Investifii

pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole 9i silvice" -
componenta de Infrastructuri de acces agricoli' mAsura a Fondului European Agricol
pentru Dezvohare Rurala (FEADR) implemantat prin Programul National de Dezvoltare

Rurala (PNDR);

- prevederile Hotirdre nr. 28/ 2008 privind aprobarea aontinutului-cadru al documentatiei

tehnico-economiae aferente investifiilor publice, precum $i a structurii $i metodologiei do

elaborare a devizului goneral pentru obiective de investitii $i luorEri de intervenlii

- Ordinul nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucliunilor de aplicarc a unor prevederi din

Hotdrarea Guvemului ru. 2812008 privind aprobarea con{inutului-oadm al documentaliei tehnico-

economice afercnte investiliilor publice, precum ii a stluctudi $i metodologiei de elaborare a

devizului general pentnr obiective de investilii !i lucrAri de interventii"

- Ordin $. 59712008 privind stabilirea con{inutu1ui-cadm, intocmirea ti avizarea

documentatiilor tehnico-eaonomice aferento obiectivelor de investitii noi $i/sau lucdrilor de

intervenlii la constuclii existente, cup nse in programele Ministerului Intemelor $i Refomei

Administativ€
- datele statistice cuprinse in Recensimdntul populaliei si locuintelor 20 I I i

- referatului aprobat al primarului comunei COTOFENII DIN FATA, judetul DOLJ, in

calitatea sa de iniliator, bregislrat sub nr. 1134123.03 .201'1 , precum gi de raportul comisiei de

specialitate a Consiliului Local COTOFENII DIN FATA,

in temeiul prevederilor art. 45, alin. (1) 9i celor ale art. 115 alin. (1), lit. b) din



Legea adminishaliei publice locale w. 21512001, republicatA, cu modificdrile Ei completirile

ulterioare,

Hori,R;,srE:

Art.l. Se aprobd instrumentarea proiectului ,,Modernizare drumuri agricole, in
comuna Cotofenii din Fata, judet Dolj" in cadrul Fondului European Agricol pentru

Dezvoitare Rurala (FEADR) implemertat prin Programul National de Dezvoltare Rurali

(PNDR) 2014-2020, Sub-Masura 4.3 ,,Investilii pentru dezvoltarca, modemizarea sau

adaptarea infrastruaturii agricole 9i silvice" co{rponenta de Infrastnrcturd de acces agricoli,

Art,2, Se aproba necesitatea, oportunititea si potentialul economic al investitiel

,,Modernizare drumuri agricole, in comuna Cotofenii din Fata, judet Dolj", asa cum

rezulta din analiza documentatiei tehnico-economice aferenta investiti€i, investitia

contribuind la imbunatatirea acaesibilitatii exploatatiilor agricole, prin modsmizarea

drumurilor de acaes catre acestea.

Art.3. Comuna COTOFENII DIN FATA are un numar de 1904 locuitori, consemnat

in urma Recensamantului Populatiei din anul 2011, agesta reprezentand numarul de locuitori

deserviti de investiile prevazute in cadrul proiectului.

Art.4. Luardrile sunt prevdzute in bugetul local al comunei COTOFENtr DIN
FATA, in gonformitate cu legislalia in domeniu, pentru perioada de realizare a investiliei.

Aft.5. Consiliul Local COTOFENII DIN FATA iii asuma angajamentul d€ a asigua,
exploatarea drumurilor in conformitata cu reglementdrile in vigoare privind condiliile de

erploalare a drumurilor.

Art.6. Consiliul Local COTOFENII DIN FATA se angajeazd sa asigue
functionarea investitiei la parametrii proiectati si sa suporte cheltsielile de inhetinere a

investiliei, pe o pedoada de cel pulin 5 ani de la data efectuarii ultimei plati a proiectului.

Art. 7. Agentii economici deserviti direct de drumurile cuprinse in investitia propusa

sunt in numar de patru din care trei agenti oconomici agricoli si un agent economia non-

agricol. Agentii economici agricoli deserviti direct de inveslitie sunt umatorii: AGRO

DESIGN SRL, DAZI AGRO SERV SRL si BARBI.ILESCU ALINA PFA. Agentul
economic non-agricol deservit direct de investitie este umatoml: IND COREALIS S.A.

Art. 8. Suprafata totala a terenurilor agricole dese1.,'ite de drumurile cuprinse in
investitia DroDusa este de 708,08 ha.



Art. 9, Se aproba realizarea accesului public la investilia realizatd prin proiect Iir6 a fi
percepute taxe.

Art. 10. Se aproba studiul de fezabilitate impreuna cu indicatori tehnico_economici
al'erenti investitiei ,,Modernizare drumuri de exploatatie agricola in comuna
COTOFENII DIN FATA , judetul Dolj,, conform Anexei I la prezenta hotarare.

Art.ll, Consiliul local COTOFENII DIN FATA iqi ia angajamentul ci va asigura
cofinantarea proiectului, din sursele bugetului local, asumandu-si obligatia de excludere a
oricarei contribulii publice directe de la Bugetul de stat pentu investiliile care u.meaza a se
realiza, plilile pentru cheltuielile neeligibile urmand sa fie efectuate numai din surse proprii
sau atrase. '-:

Art.l2. Se aproba delegarea domnului Carciumaru Constantin avand func1ia de
primar pentru a reprezenta comuna COTOFENII DIN FATA pentm relatria cu AIIR in
derularea proiectului ,,Modernizare drumuri agricole, in comuna Cotofenii din Fata.
judet Dolj" in calitate de reprezentant legal.

ArL 13. Prezenta hotarare se va inainta:
- Institutiei Prefectului -judetului DOLJ,
- Primalului comunei COTOFENII DIN FATA pertru ducerea la indeplinire
- Se ya afita pentru publicitate.

27.03.20't7

PRE9EDINTELE DE $EDINTA,
CEOCEA DANIEL CLAUDIU

HCLnr. ll ry 91 J"!L
Prezenta holdrdre a fost adoptau cu respectarea pre\ederilor
cu rrodific;rile ti complerarile r.riterioaie astl'el :

Nr. total consilieriin functie /l
Nf. total consiliei prez enyi 7T

ContrasemneazS:
SECRETARUL

.6 Nutu^Elvira -Claudia

an.45. din Legea 215/2001. republicard

Voturi : - pentfu
impotrivd 

-ablineri ..-_-Nr. total consilieri absenli


