ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINUS

HOTARAREA

NR.2O

din 9 martie 2015

privind aprobarea aprobarea instrumentlrii proiectului intitulat ,,PROIECT INTECRAT
PRIVIND DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALI$TE SI CIULESTI $I
DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE SPINU$ $I CIULE$TI,
COMUNA SPINU$, JUDETUL BIHOR" gi inaintarea unei cereri de finan{are
nerambursabili prin Programul Na{ional de Dezvoltare Rurali - Axa 4 LEADER' MIsura 4l
- 322 -,,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbuniti{irea serviciilor de bazl pentru economia gi
populafia rurali gi punerea in valoare a mogtenirii rurale" aferentl Planului de Dezvoltare
LocalS al Grupului de Acfiune Local5 Muntele $es Jude{ul Bihor in sesiunea de depunere de
proiecte din perioada 23 februarie 2015 - 2,1 martie 2015

Avdnd in vedere E,xpunerea de motive a iniliatorului proiectului de hotdrAre inregistratd sub
nr.800/03.03.2015 precum gi Raportul de specialitate nr.160121.02.201-5 intocmit de secretarul comunei,
Jindnd seama de Apelul de selec{ie pentru M[sura 322 ..Renovarea. dezvoltarea satelor, imbundtdtirea
serviciilor de bazd pentru economia qi popula{ia rurald gi punerea in valoare a mogtenirii rurale" lansat de Grupul
de Ac{iune Locali Muntele $es Judelul Bihor pentru perioada 23.02.2015 24.03.2015.
Analizdnd necesitatea gi oporrunitatea realizdrii investi{iei cuprinse in proiectul intitulat ,,PROIECT

INTEGRAT PRIVIND DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALISTE SI CIULESTI
$I DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE SPINU$ $I CIULE$TI, COMUNA
SPINU$, JUDETUL BIHOR" finan{at prin Programului Na{ional de Dezvoltare Rurald (PNDR), Mdsura 1l''Renovarea, dezvoltarea sulelor, intbundtalireu serviciilor cle bazd pentru econrtntiu ;i pttpulalia rurald
punerea in vulcture a mo;teniri rurule " - Programul LEADER - GAL Muntele $es Judelul Bihor.
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Yd,aind avizele favorabile date de cdtre cele trei comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Spinug.

Respectind prevederile H.G. nr. 22412008 privind stabilirea cadrului general de implementare a
rndsurilor cofinanlate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald prin Programul Na{ional de
Dezvoltare Rurald 2007-2013. modiflcata gi completatd.

Jindnd searla de prevederile Regulamentului (CE) nr.l698 din 20 septembrie 2005
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR), ale Programului Na{ional de Dezvoltare Rurald. ale Cadrului Strategic Nalional de Referinld 20072013.

RespectAnd prevederile afi.36 alin.(2) lit."b" li "d", alin.(4) lit."a". alin.(6) lit."a" pct.4 qi
adrninistra{iei publice locale nr.2l512001. republicata, rnodificata 9i cornpletatd.
ln temeiul ar1.45 alin.( l ), alin.(2) lit."d" qi alin.(3 ). art. l l 5 alin.( l ) lit."b" din aceeagi lege.
Consiliul Local al Comunei Spinuq. adoptd prezenta

l9 din

Legea

UOTANARE:
Art.l

Se aprobd Mernoriul Justillcativ pentru proiectul intitulat .,PROIECIT INTEGRAT
PRIVIND DOTAREA PARCURILOR DIN LOCALITATILE SALI$TE $I CIULE$TI $I
DOTAREA CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE SPINUS $I CIULE$TI,
COMUNA SPINUS, JUDETUL BIHOR'. confbnn Anexei nr.l. care f'ace parte integranta din
prezenta hotdrare.

Art.2

Se aproba valoarea totald a proiectului

564.395 lei (126.651 EURO) cheltuieli eligibile

(TVA).

in valoare de 699.849 lei (157.047 EURO) din

qi

care

135.454 lei (30.396 EURO) cheltuieli neeligibile

Art.J

Se aprobd necesitatea gi oportunitatea investi{iei _.,PROIECT INTEGRAT PRIVIND
DOTAREA PARCURTLOR DtN LOCALTTATTLE SALI$TE SI CIULE$TI $l DOTAREA
CAMINELOR CULTURALE DIN LOCALITATILE SPINU$ $I CIULESTI, COMUNA
SPINU$, JUDETUL BIHOR" qi participarea Comunei SpinuE, judelul Bihor la sesiunea de depunere
GAL Muntele $es Judelul Bihor in perioada 23.02.2015 24.03.2015 in
cadrul PNDR - Axa4 LEADER, Mdsura 4l - 322 cu proiectul nominalizat mai sus pentru un numdrde
1248 locuitori reprezentdnd populalia comunei Spinu;.
de proiecte organizatd de c6tre

Art.4

Se angajeazf, sd contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare implementdrii optime a
proiectului in condiliile rarnbursdrii/decontarii cheltuielilor din alocarile FEADR, conform regulilor de
decontare stabilite de autoritatea fi nanfatoare.

Art.5

Se angajeazd sd finanleze din bugetul local al Comunei Spinuq, jude{ul Bihor toate costurile
neetigibile ale proiectului pe durata de implementare a activita{ilor ce derivd din proiect.

Art.6

Se angajeazd sd sus{ind toate costurile conexe proiectului care intervin in clerularea acestuia.
costuri care nu pot fi finanlate din FEADR gi fira de care proiectul nu poate fi implementat.

Art.7

Se angajeazi sd asigure cheltuielile de mentenan{a 9i gestionarea investiliei pe o duratd de cel
putrin 5 ani de la data la care investi{ia a fost datd in exploatare qi sd asigure exploatarea in conformitate
cu reglementarile legale in vigoare.

Art.8

Se angajeazd sd menlind proprietatea proiectului qi natura activitatii pentru care s-a acordat
finanlarea pe o perioadd de cel pulirr 60 luni (5 ani) dupa data flnalizarii proiectului gi sd asigure
sustenabilitatea in aceastd perioad6.

Art.9

Art.l0

Se obligd sd respecte. pe durata pregdtirii proiectului ;i a irnplementdrii acestuia, prevederile
legislaliei comunitare gi na{ionale in domeniul egalitalii de ganse. dezvoltarii durabile, eficientei
energetice, achiziliilor publice. inforrnarii gi publicitalii af-erente PNDR-FEADR.
Se imputerniceqte domnul Cre! Gheorghe. prirnar

al Comunei Spinug, pentru a semna

toate

actele ce derivd din procesul de elaborare. depunere. precontractare. contractare. irnplementare gi
raportare in cadrul proiectului, in numele gi pentru Comuna Spinuq Judelul Bihor gi a Consiliului Local
al Comunei Spinug.

Art.l I

Prezenta hotirdre se comunicd:

-

lnstituliei Prefectului - Judelul Bihor.
CRFIR 6 Nord - Vest Satu Mare.
Grupului de Ac{iune Locala Muntele $es Judeful Bihor.
primarului Comunei Spinug.
Compartimentului buget. linan1e, contabilitate.
pentru afigare.
la dosarul de evidenta a hotdrdrilor consiliului local.

PRESEDINTE DE $EDINTA,
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SECRETARUL EOMUNEI SPINU$,
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Nota: Flotararea a lbst adoptata cu unanimitale de voturi "pcntru"

