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                                                                PROIECT DE HOTĂRÂRE     

                                                     nr.1310/14.06.2018 

                            privind  implementarea proiectului   ,, Modernizarea căminului cultural Rus”  

                                și aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați (Devizul general)                             

                      PRIMARUL COMUNEI RUS ,  

Având în vedere : 
- expunerea de motive a primarului comunei Rus nr.1308/14.06.2018 ; 

-raportul de specialitate al compartimentului achiziții și raportul comisiei de specialitate a consiliului local; 

- prevederile art.44 , alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

- prevederile HG nr.226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului national de 

dezvoltare rurală , cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ;  

 -  prevederile art.36, alin.(2), lit.(b) , alin. (4), lit. (d) din Legea nr.215/2001,privind administratia publica locala , 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;                                                                                                                                                                                                                                                           

În  temeiul prevederilor art.45 alin. (1) și ale art.115 alin. (1) lit. b) din Legea nr.215/2001,privind administratia publică 

locală , republicată, cu modificările şi completările ulterioare.                                                        

                                                                         PROPUN: 
Art.1. Se aprobă implementarea proiectului   ,, Modernizarea căminului cultural Rus ”  și indicatorii tehnico-economici 

actualizați cuprinși în DALI și Devizul general, care este  Anexă la prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă oportunitatea și necesitatea investiției pentru comuna Rus , având în vedere stadiul actual al clădirii 

căminului cultural și oportunitatea oferită de finanțarea nerambursabilă din FEADR-P.N.D.R. 

Art.3. Autoritățile publice din cadrul comunei Rus ( consiliul local și primar)  se angajează să suporte cheltuielile 

neeligibile aferente proiectului care se vor prevedea  în bugetul local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul 

obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală –P.N.D.R.  

Art.4. Autoritățile publice din cadrul comunei Rus ( consiliul local și primar) se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți în 

cadrul proiectului. 

Art.5.  Proiectul nu va fi generator de profit  , acesta nu va aduce beneficii economice , în schimb va aduce beneficii 

sociale. 

Art.6. Locuitorii deserviți de proiect sunt  cetățenii satului Rus , comuna Rus , în număr de 796 locuitori.  

 Art.7. Din partea comunei Rus desemnăm  pe domnul primar Pintea Alexandru  pentru a reprezenta comuna în relația ci 

AFIR privind derularea  proiectului  ,, Modernizarea căminului cultural Rus”. 

Art.8. Din momentul intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea HCL Rus nr.48/2017. 

 Art.9.Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei se încredințează  primarul  comunei Rus.   

 Art.10. Prezenta hotărâre se comunică , prin intermediul secretarului comunei , în termenul prevăzut de lege, către : 

   -    Instituţia Prefectului -Județul SĂLAJ; 

   -    D-l Primar al comunei Rus; 

   -    CRFIR Satu Mare; 

   -    Dosar hotărâri și Dosar ședință; 

   -    Se aduce la cunostință publică prin afisare și postare pe pagina de internet : www.comunarus.ro . 

 

INIȚIATOR,                                                                                      AVIZAT PENTRU LEGALITATE, 

PRIMAR,                                                                                  SECRETARUL COMUNEI, 
ALEXANDRU PINTEA                                                                  IOAN-MARIAN BORA 
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