ROMANIA
RO 547655 ZAGAR 266 MURES
Tel. 0265 – 712412
zagar@cjmures.ro

HOTARAREA Nr. 17
Din 01.06.2011

PRIVIND APROBAREA PRELU RII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLT RII
REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI MODERNIZARE
DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA ZAGAR -JUDE UL MURES CU LUNGIMEA DE 4.915 ML ŞI A
TERENURILOR AFERENTE ACESTUIA, SITUATE ÎN COMUNA ZAGAR JUDE UL MURES DIN
DOMENIUL PUBLIC AL UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NA IONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAGAR ,
JUD. MURES

Avînd în vedere:
- Expunera de motive a domnului Stroica Alin Eugen , primarul comunei Zagar, referatul. si , raportul comisiei de
specialitate .
- Ordonan a de Urgen Nr.105/2010 pentru aprobarea programului na ional de dezvoltare a infrastructurii
- art 1, alin (1), (2), (39, lit a) şi b), art.2 alin (1), (3), (4), şi (5), art.3, art.11, alin(1) lit.a şi art 12 din
H.G.Nr.251/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul
Programului na ional de dezvoltare a infrastructurii,aprobat prin Ordonan a de Urgen a Guvernului
Nr.105/2010,realizate de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Turismului;
- Ordonan a de Urgen Nr.105/2010 pentru aprobarea programului na ional de dezvoltare a infrastructurii;
- Studiul de fezabilitate al investi iei Modernizare Drumuri interioare în comuna Zagar ,jude ul Mures ;
- Hotarârea Consiliului Local nr.16 din 01.06.2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investi ia “.Modernizare strazi in comuna Zagar “ 4,915Km;
- Avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art.36,alin.2,lit.b,alin4,lit.d,art.45 ,alin.2,lit.e precum şi ale 115, alin (1) lit. b din Legea Administra iei
Publice Locale nr.215/2001, republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare,

HOTĂRAŞTE

Art.1. (1) Se aprob preluarea în administrare de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Turismului a
amplasamentelor/terenurilor aferente realizarii obiectivului drumuri interioare în comuna Zagar ,judeţul Mures
,pe lungimea de 4915 m.l.,care apar in domeniului public al comunei Zagar ,jude ul Mures, pe perioada realiz rii
obiectivului de investitii în cadrul proiectului prioritar al Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);
(2) Obiectivul de investi ii şi terenurile aferente acestora, identificate la alin (1) sunt libere de orice sarcini şi
nu se afl în litigiu.
Art.2.Predarea – primirea se face pe baza de Protocol încheiat între beneficiar,Consiliul Local Zagar şi Ministerul
Dezvolt rii Regionale şi Turismului, conform Anexei nr......la HG 251/2011;
Art.3.Se deleag primarul comunei,domnul Stoica Alin Eugen s semneze Protocolul de predare-primire al
obiectivului de investi ii şi terenurile aferente nominalizate la art.1, şi care trec astfel, în administrarea MDRT pe
durata realiz rii obiectivelor de investi ii în cadrul cadrul proiectului prioritar al Programului Na ional de Dezvoltare a
Infrastructurii (PNDI);

Art.4. Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de c tre autoritatea executiv a comunei, prin
compartimentele aparatului şi de specialitate al primarului.
Art.5. Prezenta hot râre va fi comunicat Primarului comunei Zagar ,compartimentului de specialitate, Consiliului
Jude ean Mures , Institu iei Prefectului Jude ului Mures , precum şi MDRT, constituindu-se parte integrant din
documenta ia necesar care st la baza solicit rii de realizare a investi iilor din cadrul proiectului prioritar al
Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);
.
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PROIECT
HOTARAREA Nr.______
Din 01.06.2011

PRIVIND APROBAREA PRELU RII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLT RII
REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI MODERNIZARE
DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA ZAGAR -JUDE UL MURES CU LUNGIMEA DE 4915 ML ŞI A
TERENURILOR AFERENTE ACESTUIA, SITUATE ÎN COMUNA ZAGAR JUDE UL MURES DIN
DOMENIUL PUBLIC AL UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NA IONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII
PRIMARUL COMUNEI ZAGAR ,
JUD. MURES

Avînd în vedere:
- Expunera de motive a domnului Stroica Alin Eugen , primarul comunei Zagar, referatul. si , raportul comisiei de
specialitate .
- Ordonan a de Urgen Nr.105/2010 pentru aprobarea programului na ional de dezvoltare a infrastructurii
- art 1, alin (1), (2), (39, lit a) şi b), art.2 alin (1), (3), (4), şi (5), art.3, art.11, alin(1) lit.a şi art 12 din
H.G.Nr.251/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul
Programului na ional de dezvoltare a infrastructurii,aprobat prin Ordonan a de Urgen a Guvernului
Nr.105/2010,realizate de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Turismului;
- Ordonan a de Urgen Nr.105/2010 pentru aprobarea programului na ional de dezvoltare a infrastructurii;
- Studiul de fezabilitate al investi iei Modernizare Drumuri interioare în comuna Zagar ,jude ul Mures ;
- Hotarârea Consiliului Local nr.16 din 01,06,2011 cu privire la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
investi ia “.Modernizare strazi in comuna Zagar “ 4,915Km;
- Avizul comisiilor de specialitate;
În temeiul art.36,alin.2,lit.b,alin4,lit.d,art.45 ,alin.2,lit.e precum şi ale 115, alin (1) lit. b din Legea Administra iei
Publice Locale nr.215/2001, republicat ,cu modific rile şi complet rile ulterioare,

PROPUNE

Art.1. (1) Se aprob preluarea în administrare de c tre Ministerul Dezvolt rii Regionale şi Turismului a
amplasamentelor/terenurilor aferente realizarii obiectivului drumuri interioare în comuna Zagar ,judeţul Mures
,pe lungimea de 4915 m.l.,care apar in domeniului public al comunei Zagar ,jude ul Mures, pe perioada realiz rii
obiectivului de investitii în cadrul proiectului prioritar al Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);
(3) Obiectivul de investi ii şi terenurile aferente acestora, identificate la alin (1) sunt libere de orice sarcini şi
nu se afl în litigiu.
Art.2.Predarea – primirea se face pe baza de Protocol încheiat între beneficiar,Consiliul Local Zagar şi Ministerul
Dezvolt rii Regionale şi Turismului, conform Anexei nr......la HG 251/2011;

Art.3.Se deleag primarul comunei,domnul Stoica Alin Eugen s semneze Protocolul de predare-primire al
obiectivului de investi ii şi terenurile aferente nominalizate la art.1, şi care trec astfel, în administrarea MDRT pe
durata realiz rii obiectivelor de investi ii în cadrul cadrul proiectului prioritar al Programului Na ional de Dezvoltare a
Infrastructurii (PNDI);
Art.4. Prevederile prezentei hotarâri vor fi aduse la îndeplinire de c tre autoritatea executiv a comunei, prin
compartimentele aparatului şi de specialitate al primarului.
Art.5. Prezenta hot râre va fi comunicat Primarului comunei Zagar ,compartimentului de specialitate, Consiliului
Jude ean Mures , Institu iei Prefectului Jude ului Mures , precum şi MDRT, constituindu-se parte integrant din
documenta ia necesar care st la baza solicit rii de realizare a investi iilor din cadrul proiectului prioritar al
Programului Na ional de Dezvoltare a Infrastructurii (PNDI);
.

PRIMAR
STOICA ALIN EUGEN

RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT

PRIVIND APROBAREA PRELU RII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLT RII
REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI MODERNIZARE
DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA ZAGAR -JUDE UL MURES CU LUNGIMEA DE4915 ML ŞI A
TERENURILOR AFERENTE ACESTUIA, SITUATE ÎN COMUNA ZAGAR JUDE UL MURES DIN
DOMENIUL PUBLIC AL UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NA IONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire la
aprobarea preluării în administrare de catre ministerul dezvoltării regionale şi turismului a
obiectivului modernizaredrumuri interioare în comuna Zagar -judeţul Mures cu lungimea de
4915 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Zagar judeţul Mures din domeniul
public al uat, pe perioada realizarii proiectului prin programul naţional de dezvoltare a infrastructurii
Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia publica locala
republicata cu privire la proiectul susenuntat compartimentul de resort este deacord cu
propunerea facuta de catre primarul comunei.

INSPECTOR
BUDA MARIETA

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE
PRIVIND APROBAREA PRELU RII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLT RII
REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI MODERNIZARE
DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA ZAGAR -JUDE UL MURES CU LUNGIMEA DE .4915 ML ŞI A
TERENURILOR AFERENTE ACESTUIA, SITUATE ÎN COMUNA ZAGAR JUDE UL MURES DIN
DOMENIUL PUBLIC AL UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NA IONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de hotarâre cu privire la
aprobarea preluării în administrare de catre ministerul dezvoltării regionale şi turismului a
obiectivului modernizaredrumuri interioare în comuna Zagar -judeţul Mures cu lungimea
de .4915 ml şi a terenurilor aferente acestuia, situate în comuna Zagar judeţul Mures din
domeniul public al uat, pe perioada realizarii proiectului prin programul naţional de
dezvoltare a infrastructurii

.

Tinând seama de prevederile Legii nr.215 / 2001privind administratia
publica locala republicata cu privire la proiectul susenuntat comisia de
specialitate este deacord cu propunerea facuta de catre primarul comunei.

PRESEDINTELE COMISIEI DE
SPECIALITATE
IGNAT VASILE

SECRETAR
MARIA COSMINA ONET

EXPUNERE DE MOTIVE
LA PROIECTUL DE HOTARÂRE

PRIVIND APROBAREA PRELU RII ÎN ADMINISTRARE DE CATRE MINISTERUL DEZVOLT RII
REGIONALE ŞI TURISMULUI A OBIECTIVULUI MODERNIZARE
DRUMURI INTERIOARE ÎN COMUNA ZAGAR -JUDE UL MURES CU LUNGIMEA DE 4915 ML ŞI A
TERENURILOR AFERENTE ACESTUIA, SITUATE ÎN COMUNA ZAGAR JUDE UL MURES DIN
DOMENIUL PUBLIC AL UAT, PE PERIOADA REALIZARII PROIECTULUI PRIN PROGRAMUL NA IONAL
DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII

In conformitate cu prevederile Legii Administratiei Publice Locale nr.215 / 2001
,republicata si având in vedere proiectul privind aprobarea prelu rii în administrare de catre
ministerul dezvolt rii regionale şi turismului a obiectivului modernizare
drumuri interioare în comuna Zagar -jude ul Mures cu lungimea de 4915 ml şi a terenurilor
aferente acestuia, situate în comuna Zagar jude ul Mures din domeniul public al uat, pe
perioada realizarii proiectului prin programul na ional de dezvoltare a infrastructurii
Având in vedere cele susenuntate primarul comunei supune spre aprobarea proiectului
susuenuntat.

PRIMAR
STOICA ALIN EUGEN

