ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind instrumentarea proiectului „Achizitionare buldoexcavator
in comuna Minastirea, judetul Calarasi”

Consiliul local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de
26.02.2015,
avand in vedere:
 expunerea de motive întocmită de primarul comunei, privind necesitatea instrumentării
proiectului „ Achizitionare buldoexcavator in comuna Mînăstirea, judetul Calarasi”
proiect ce urmează a fi depus pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile din
fonduri FEADR prin Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Valea Mostistei”, în cadrul
Măsurii 41-322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază
pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale";
 prevederile art. 9 şi 11 din H.G. nr 224/2008 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea
Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013;
 prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 322 - Valorificarea obiectivelor de
patrimoniu cultural și natural din cadrul PNDR, precum şi a

cererii de proiecte

LEADER, Măsura 41.322 – "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor
de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale" lansată de
Asociaţia “Grupul de Acţiune Locală Valea Mostistei”;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă fundamentarea necesităţii şi oportunităţii investiţiei „Achizitionare
buldoexcavator in comuna Minastirea, judetul Calarasi” cuprinsă în Anexa nr. 1, parte
integrantă din prezenta Hotărâre.
Art. 2. Se aprobă înaintarea unei cereri de finanţare privind proiectul de mai sus în
cadrul Măsurii 41-322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază
pentru economia rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale" prin Asociaţia Grupul de
Acţiune Locală Valea Mostistei, Apelul de selecţie Măsura 41-322.

Art. 4. Consiliul Local se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă şi
gestionarea investiţiei pe o perioada de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia va fi dată în
exploatare.
Art. 5. Se aprobă suportarea din bugetul Comunei Minastirea a cheltuielilor neeligibile
şi a acelor cheltuieli eligibile, care depăşesc valoarea maximă a fondurilor nerambursabile
care pot fi alocate pentru realizarea investiţiilor.
Art. 6. Primarul Comunei Minastirea are responsabilitatea ducerii la indeplinire a
prevederilor prezentei Hotarari cu respectarea prevederilor din actele normative in materie
Art. 6. Secretarul comunei Minastirea are responsabilitatea comunicarii persoanelor
interesate si aducerii la cunostinta publica a prezentei hotarari.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Ilie Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Năstase Ion

Nr. 11
Data : 26.02.2015
Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți

Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 2/22.01.2015
România
Judeţul Calarasi
Comuna Minastirea
Primar
Nr. 809/18.02.2015

FUNDAMENTAREA NECESITĂŢII ŞI OPORTUNITĂŢII INVESTIŢIEI
„Achizitionare buldoexcavator in comuna Minastirea, judetul Calarasi”

Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din cadrul primariei comunei
Minastirea va fi deservit de acest utilaj.
Comuna Minastirea nu a mai primit sprijin comunitar pentru o investitie similara.
In prezent Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Minastirea nu dispune
de utilajele si/sau echipamente necesare pentru prevenirea sau inlaturarea efectelor produse
de fenomenele meteorologice periculoase, incendii, inundatii, alunecari de teren, inzapezirii
etc.
Fundamentarea necesitatii si oportunitatii dotarii Serviciului Voluntar pentru
Situatii de Urgenta al comunei Minastirea:
Reteaua de drumuri comunale aflate in administrarea comunei Minastirea este formata din:


strazi comunale – 53,85 km, insumand o suprafata de 70,21 ha.

Pentru intretinerea si deszapezirea acestor drumuri publice (drumuri comunale si strazi),
Primaria comunei Minastirea aloca anual sume importante de bani, sume care ar putea fi
directionate catre rezolvarea altor nevoi ale comunitatii, daca ar avea in exploatarea Serviciului
Voluntar pentru Situatii de Urgenta un astfel de utilaj, respectiv buldoexcavator, cu ajutorul
caruia sa realizeze aceste actiuni.
De asemenea unul din obiectivele fundamentale al intregii activitati desfasurate la nivelul
Primariei comunei Minastirea vizeaza eficientizarea actiunilor de prevenire si gestionare a
situatiilor de urgenta, in vederea mentinerii starii de normalitate a vietii locuitorilor comunei.
Pentru atingerea acestui obiectiv este mai mult decat necesara achizitionarea unui
buldoexcavator de dimensiuni medii, pentru a putea avea acces in spatii inguste, greu
accesibile (drumuri satesti, gospodarii, etc).

Prin implementarea acestui proiect la nivelul Serviciului Voluntar pentru Situatii de
Urgenta al comunei Minastirea vor fi asigurate urmatoarele tipuri de activitati de interventie in
situatii de urgenta:


Deblocarea drumurilor comunale si satesti in caz de inzapezire;



Indepartarea copacilor cazuti sau a materialelor care ar putea bloca traficul pe
drumurile publice;



Evacuarea pamantului si a pietrisului rezultat dupa ploi puternice;



Participarea la actiuni de salvare in caz de inundatii;

Oportunitatea dotarii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei
Minastirea:
Dotarea serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al comunei Minastirea este
oportuna din urmatoarele considerente:
Posibilitatea obtinerii unei finantari nerambursabile prin Programul National de Dezvoltare
Rurala, Masura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza
pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale”, in scopul
imbunatatirii nivelului de trai al locuitorilor comunei.
Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta al primariei comunei Minastirea cu
un utilaj modern si perofrmant, respectiv un buldoexcavator de marime medie, venind astfel in
intampinarea nevoilor comunitatii atat in ceea ce priveste buna exploatare si intretinere a
drumurilor comunale si satesti de pe raza comunei, cat si in ceea ce priveste posibilitatea
interventiei rapide si permanente in cazul situatiilor de urgenta.
In aceste conditii dotarea Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta cu un utilaj cu
ajutorul caruia sa se poate realiza activitati de interventie in situatii de urgenta este oportuna,
cu atat mai mult cu cat comuna Minastirea va beneficia de finantarea intergrala (100%) a
tuturor cheltuielilor eligibile in cadrul proiectului.
Investiţia se propune a fi finanţată în cadrul Măsurii 41-322 "Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia rurală și punerea în valoare a
moștenirii rurale" prin Asociaţia Grupul de Acțiune Locală Valea Mostistei, Apelul de selecţie
Măsura 41.322.

PRIMAR,
Iancu Marian Mugurel

