ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE

privind implementarea proiectului ”Infiinţare drum de exploatatie agricolă” în
comuna Mînǎstirea, judeţul Cǎlǎraşi
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 23.11.2016
 Raportul de specialitate intocmit de catre compartimentul fonduri europene;
 Ghidul solicitantului pentru accesarea Submasurii 4.3 – Infrastructura de acces
agricolă.
 Prevederile art. 291, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 277/2015 privind Codul fiscal,
actualizată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 1349/2001 privind atestarea domeniului
public al judetului Calarasi, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul
Calarasi ,Anexa nr. 32 poz. 2;
 Prevederile H.C.L nr. 24/1999 privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin
domeniul public al comunei Mînăstirea - Anexa nr. 4, poziţia 2;
 Prevederile H.C.L. nr. 2/22.01.2016, privind modificarea și completarea inventarului
bunurilor ce aparțin domeniului public al comunei Mînăstirea.
 Prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia,
cu modificarile si completarile ulterioare;
 Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Mînăstirea;
 prevederile Ordonantei Guvernului nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, cu
modificarile si completarile ulterioare;
 prevederile art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă realizarea investitiei: ”Infiinţare drum de exploatatie agricola” în comuna
Mînǎstirea, judeţul Cǎlǎraşi, ca fiind necesara si oportună, deoarece :
 acest drum asigura accesul la agentii economici si exploatatiile agricole pe care le
deservesc si reprezinta o ruta alternativa pentru traficul agricol din zona pe o portiune
din drumul judetean DJ303 si DJ403.

 asigura cresterea eficientei activitatii agricole prin imbunatatirea aprovizionarii cu imputuri si o mai buna valorificare a produselor rezultate.
 amelioreaza calitatea mediului si diminueaza sursele de poluare.
Art. 2. Se aproba indicatorii tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ”Infiinţare
drum de exploatatie agricola” in comuna Minastirea, judetul Calarasi, propus spre finantare
in cadrul PNDR 2014-2020, submasura 4.3 – investitii pentru dezvoltarea modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole si silvice, dupa cum urmeaza
a) Indicatori economici:
-

valoare totala, inclusiv TVA: 5.311.957,00 lei, din care

C+M: 4.401.768,00 lei
Eșalonarea investiției:
 Anul I – 1.529,442,00 lei, din care C+M – 1.105.466,00 lei
 Anul II – 1.891.258,00 lei, din care C+M – 1.648.151,00 lei
 Anul III – 1.891.258,00 lei, din care C+M – 1.648.151,00 lei
b) Indicatori tehnici:
-

Lungimea drumului in ax: 6813 m

-

Latimea partii carosabile: 4 m

-

Suprafata carosabilului: 30660 mp

-

Drumul agricol intersectează 7 drumuri laterale care vor fi amenajate pe 15 m;

-

Pentru asigurarea continuității scurgerii apelor pluviale, au fost prevăzute 14 rigole
carosabile care vor avea lungimea de 4 m și una de 11 m la intersecția cu DJ 403;

Art. 3. Lucrarile sunt prevazute in bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei;
Art. 4. Consiliul Local al comunei Mînǎstirea se angajeaza sa asigure functionarea la
parametrii proiectati si intretinerea investitiei, pe o perioada de minimum 5 ani, de la ultima
transa de plata.
Art. 5. Suprafata de teren agricol deservita si protejata prin infiintarea acestui drum agricol
este de 943.213 ha.
Art. 6. Agentii economici deserviti direct de investitie sunt:
S.A. MOSTIȘTEA
Adresa: Strada Alexandru Sahia nr. 286; Număr de angajați: 9, Președinte: Velicu Cornel.
Obiectiv de activitate: cultura cerealelor.
Suprafața: 326,31 Ha.
S.C. BIOTERA S.R.L.
Adresa: Strada Alexandru Sahia nr. 315; Număr de angajați: 4, Administrator: Marinescu
Mihail. Obiectiv de activitate: cultura cerealelor.

Suprafața: teren în propietate 2,34 Ha și teren în arenda 316,94 Ha.
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ VELICU IONUȚ DAN
Adresa: Strada Oltenița, nr.110; Număr de angajați:

2, Administrator: Velicu Ionuț Dan.

Obiectiv de activitate: cultura cerealelor.
Suprafața: 516,94 Ha.
S.C. MB TRADING CEREALE S.R.L
Administrator: Mircea Burtea, Adresa: București Obiectiv de activitate: cultura cerealelor.
Suprafața: 72,99 Ha.
Art. 7. Se asigura accesul public fara taxe la investitia ”Infiinţare drum agricol în comuna
Mînǎstirea, judeţul Cǎlǎraşi” realizata prin proiect.
Art. 8. Primarul comunei Mînǎstirea va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art. 9. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta persoanelor și autorităților
interesate.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
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