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 HOTĂRÂREA nr.61 
Din  14 decembrie 2015 

 
Privind implementarea proiectului 

” Investiții în căminele culturale din comuna Ogra” 

 
 

Consiliul Local al Comunei Ogra , județul Mureș,întrunit în ședință ordinară , 
Având în vedere: 
 -Raportul de specialitate al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane 

înregistrat cu nr.7155/09.12.2015,prin care se motioveaza necesitatea si oportunitatea 
proiectului  “Investiții in caminele culturale din comuna Ogra”, 

-Rapoartele de avizare favorabila ale comisiilor de specialitate din cadrul 
consiliului local, 

Luând act de Ghidul Solicitantului pentru obtinerea finanțării din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală,  Sub-Masura 7.6 – „Investiții asociate cu 
protejarea patrimoniului cultural”, cu scopul accesării fondurilor nerambursabile , 

Ținând seama de prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale,cu 
modificarile si completarie ulterioare, 

În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. “b” si “d”, alin. (6) lit.”a” pct.4 din 
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, privind administrația publică locală, 
republicată, cu modificările si completările ulterioare;   

În temeiul  art.45 alin. (1) și al art.115 alin.(1) lit.”b”  din Legea nr.215/2001, 
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
        

Hotărăște: 
. 

 Art.1. Se aprobă implementarea proiectului ” Investiții în căminele culturale din 
comuna Ogra”, denumit în continuare Proiectul. 
            Art.2. Se aprobă Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventie asupra 
unei constructii existente pentru investitia ” Investitii in caminele culturale din 
comuna Ogra”, pentru care se solicita finantare prin Agentia de Plati pentru Dezvoltare 
Rurala,  precum si indicatorii tehnico-economici ai investitiei , conform Anexei nr.1 la 
prezenta hotarare 

 Art.3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevad in bugetul local pentru 
perioada de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala- P.N.D.R., potrivit legii. 

 Art.4. – Comuna Ogra se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de întreținere/ mentenanță a investiției pe o perioada de minimum 5 ani de 
la data efectuării ultimei plăți in cadrul Proiectului, astfel orice cheltuieli neeligibile 
impuse de implementarea proiectului precum si cheltuielile de mentenanță, exploatare 
și gestionare a investiției se suportă din veniturile proprii ale bugetului local pe o 
perioada de cel putin 5 ani de la data la care investitia va fi dată în exploatare. 

   Art.5. - Necesitatea si oportunitatea investiției , caracteristicile tehnice ale 
Proiectului, precum și punctajul obținut sunt cuprinse în Anexa nr.2 la prezenta 
hotărâre. 
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Art.6. Se desemnează dl. primar Palaghie Marian în calitate de reprezentant al 
comunei Ogra în relația cu Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale.  

Art.7  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 
Comunei Ogra și  Biroul Financiar Contabil-Rersurse Umane. 
            Art.8 Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei 
Ogra in termenul prevazut de lege, Primarului  comunei Ogra, Institutiei Prefectului-
Judetul Mures, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane si se aduce la cunostinta 
publica prin afisare la sediul primariei precum si pe pagina de internet 
www.primariaogra.ro. 
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