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 HOTĂRÂREA nr. 18 
Din  28 martie 2016 

 
Privind măsurile necesare pentru promovarea și implementarea proiectului 

” Modernizare drumuri de expoatație agricolă în comuna Ogra, județul Mureș” 

 
 

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

înregistrat cu nr.1514/ 24.03.2017,prin care se motiveaza necesitatea si oportunitatea 
proiectului  “Modernizare drumuri de expoatație agricolă în comuna Ogra, județul 
Mureș”, 

-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 4.3 – „Investiții pentru 
dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole sau silvice” , 

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.(4) lit.”d”, alin. (6) 
lit.”a” pct.13. din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu 
modificările si completările ulterioare;   

În temeiul  art.45 alin. (2) 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 promovarea și implementarea proiectului ” Modernizare 
drumuri de expoatație agricolă în comuna Ogra, județul Mureș”, pentru care se 
solicită finanțare prin Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală . 
            Art.2. Se aprobă Documentația de Avizare a Lucrarilor de Intervenție ” 
Modernizare drumuri de expoatație agricolă în comuna Ogra, județul Mureș”, 
pentru care se solicita finanțare prin Agentia de Plăți pentru Dezvoltare Rurală,  precum 
și indicatorii tehnico-economici ai investitiei , conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 
 Art.3 Comuna Ogra își asumă: 

- lucrările prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiției 

- că va asigura funcționarea în parametrii proiectați și întreținerea 
investiției, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de 
plată.  

 
 Art.4. –Necesitatea, oportunitatea investiției și potențialul economic al 

investiției, precum și punctajul obținut sunt cuprinse în Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.5. Accesul pe drumurile  modernizate  prin proiect va fi nediscriminatoriu, cu 

titlu gratuit  și va deservi întreaga comunitate. 

Art.6. Orice cheltuieli neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut 

la art.1, precum și 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 investiția va fi dată în exploatare. 

Art.7. Se aprobă asigurarea exploatării drumurilor în conformitate cu 

reglementarile legale în vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor. 

Art.8  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul 
Comunei Ogra și  Biroul Financiar Contabil-Rersurse Umane. 

 
            Art.9 Prezenta hotarare se comunică, prin intermediul secretarului comunei 
Ogra în termenul prevazut de lege, Primarului  comunei Ogra, Instituției Prefectului-
Județul Mureș, Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane și se aduce la cunostință 
publică prin afișare la sediul primăriei precum și pe pagina de internet 
www.primariaogra.ro. 

 
 
 

 
                                                                                      Contrasemnează 
       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                                 SECRETAR, 
                Neacșa Teodor                                             Crefelean Anicuța-Ramona 
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