ROMANIA
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SPINU$

HOTARAREA

NR.6

din22 ianuarie 2015

-

privind aprobarea instrumentirii proiectului intitulat,,RENOVARE CLADIRE PRIMATE iX
LOCALITATEA SPINUS, COMUNA SPINU$" ;i inaintarea unei cereri de finanfare
nerambursabil5 prin Programul Na{ional de Dezvoltare Rurali - Axa 4 LEADER, M5sura 41
- 322 - r,Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunitlfirea serviciilor de bazl pentru economia gi
populafia rurali qi punerea in valoare a moqtenirii rurale'o aferentl Planului de Dezvoltare
Local[ al Grupului de Acfiune Locali Muntele $es Judeful Bihor in sesiunea de depunere de
proiecte din perioad a 23.12.2014 - 26.01.2015

in

vedere Expunerea de motive a inijiatorului proiectului de hotdrAre inregistrati sub
nr.92112.01.2015 precum gi Raportulde specialitate nr.59/08.01.2015 intocrnit de secretarulcomunei,
JinAnd seama de Apelul de selec{ie pentru Mdsura 322 -,,Renovarea) dezvoltarea satelor, inibundtd!irea
serviciilor de bazd pentru economia gi populaf ia rurald gi punerea in valoare a mogtenirii rurale" lansat de Grupul
de Ac{iune LocalS Muntele $es JLrde{ul Bihor pentru perioada 23.12.2014 -26.01.2015,
ArralizAnd necesitatea gi oporlunitatea realizdrii investitriei cuprinse in proiectul intitulat ,,RENOVARE
CLADIRE PRIMARIB iN LOCaUTATEA SPINU$, COMUNA SPINU$" finanlat prin Prograrnului
Nalional de Dezvoltare Rurald (PNDR), Mdsura 11-322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbundtdlirea
serviciilor de bazd pentru economia ;i populalia rurald ;i punerea in valoare a nto;teniri rurale " - Prograrnul
LEADER - GAL Muntele $es Judeful Bihor,
Respect6nd prevederile H.G. nr. 22412008 privind stabilirea cadrulLri general de irnplernentare a
mdsurilor cofinanJate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralf, prin Programul Nalional de
Dezvoltare Rurald 2001-2013, rnodificati gi cornpletatS,
JinAnd seama de prevederile Regularnerrtului (CE) nr.1698 din 20 septernbrie 2005
privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala
(FEADR), ale Programr-rlui Nafional de Dezvoltare RuralS, ale Cadrului Strategic Na{ional de Referin{5 2007AvAnd

2013.
Yd.zitnd avizele favorabile date de cdtre cele

trei cornisii de specialitate din cadrul Consiliului Local

al

Comunei Spinuq,
RespectAnd prevederile

aft.36 alin.(2) lit."b";i "d", alin.(4) lit."a", alin.(6) lit."a" pct.4;i 19 din Legea

administraJieipublice locale nr.2151200l, republicat[, modificatd gi completatS,

Intemeiulart.45alin.(l),alin.(2)lit."d"gialin.(3),art. ll5alin.(l)lit."b"dinaceeagi

lege,

Consiliul Local al Comunei Spinu;, adopta prezenta

TTOTARARN:

Art.l

Se aprobd Documentajia de Avizare a Lucrdrilor de Intervenfie (DALI) pentru proiectul
,,RENOVARB CLADIRE PRIMARIE iN I-OCaLITATBA SPINU$, COMUNA SPINU$",
conform Anexei nr. l, care face parte integrantd din prezenta hotdr6re.

Art.2

Se aprobS necesitatea gi oportunitatea investi{iei ,,RENOVARE

LOCALITATBA SPINU$, COMUNA SPINU$"

9i

CLADIRE PRIMARIE iN

participarea Comunei Spinu;, jLrdelul Bihor la

GAL Muntele $es JLrde{ul Bihor in perioada
23.12.2014-26.01.2015 in cadrul PNDR -Axa4 LEADER, Mdsura 41 -322 cu proiectul norninalizat
sesiunea de depunere de proiecte organizatb de cdtre

mai sus pentru un numdr de 1248locuitori reprezentAnd populafia comunei Spinug.

Art.3

Se angajeazd sd contribuie la asigurarea resurselor financiare necesare implementdrii optirne a
proiectului in condiliile rarnburs[riildecontlrii cheltuielilor din alocdrile FEADR, conform regLrlilor de
decontare stabilite de autoritatea fi nan{atoare.

Art.4
Art.5

Art.6

Se angajeazd sd finan{eze din bugetul local al Comunei Spinug, judetul Bihor toate costurile
neeligibile ale proiectului pe dr.rrata de implementare a activitSlilor ce derivd din proiect.
Se angajeazd sd susJinb toate costurile conexe proiectului care intervin in derularea acestuiacosturi care nu pot fi finan{ate din FEADR gi ldra de care proiectul nu poate fi iniplementat.
Se angajeazd

si

asigure cheltuielile de rnentenan{d gi gestionarea investi{iei pe o duratd cle cel
sd asigure exploatarea in conforrnitate
cu reglementdrile legale in vigoare.
puJin 5 ani de la data la care investi{ia a fost datd in exploatare gi

Art.1

Se angajeazd sd rnentind proprietatea proiectului gi natura activit[tii pentru care s-a acordat
finan{area pe o perioadd de cel pu{in 60 luni (5 ani) dupd data finalizarii proiectului gi sa asigure
sustenabilitatea in aceastd perioadS.

Art.8

Se obliga sd respecte, pe durata pregdtirii proiectului qi

legislaJiei comunitare

a implementdrii acestuia, prevederile

gi nalionale in domeniul egalitalii de ganse, dezvoltarii durabile,

eficientei

energetice, achizili i lor publ ice, informdri i gi publ icit6li i aferente PN DR-FEADR.

Art.9

Art.l0

Se ilnputernicegte domnul Cre{ Cheorghe, primar al Comunei Spinuq, pentru a semna toate
actele ce derivd din procesul de elaborare, depunere, precontractare, contractare, irlpleurentare gi
rapoftare in cadrul proiectului, itr numele gi pentru Comuna Spinug Jude{ul Bihor gi a Consiliului Local
al Comunei Spinuq.
Prezenta hotdrdre se comunicd:

-

Institutiei Prefectului - Jude{ul Bihor.
Grupului de Ac{iune Locald Muntele ges Jude{ul Bihor,
primarului Comunei Spinug,
Compartimentului buget, finante, contabilitate,
pentru afigare,
la dosarul de evidentd a hotdrArilor consiliului local.
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NotS: llotdrdrea a fbst adoptat6 cu unanimitate de voturi "pentru"

SE

CONTRASEMNEAZA
CRETARUL/ CAMUNEI SPINU $,
SILAGHI GIf,EORGHINA

