
 

ROMANIA 
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  HOTARAREA Nr. 24 
Din 04.05.2017 

 

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZAGAR ,  
JUD. MURES 

 

 

Consiliul Local al Comunei Zagăr, întrunit în şedin a de indata din data de 04.05.2017,  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constitu ia României, republicată 

b) art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii 

d) art. 20 şi art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 

e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

f) Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra iei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei Zagăr, în calitatea sa de 

ini iator, înregistrat cu nr.751/ 04.05.2017, prin care se sus ine necesitatea şi oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt,  necesitatea şi oportunitatea proiectului, 

constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Zagăr, 
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Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investi iilor publice de interes local, a 

căror documenta ie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 04.05.2017 

privind  aprobarea documenta iei de avizare a lucrărilor de interven ii pentru obiectivul 

„Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” 

H O T Ă R A Ş T E  
 

Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în 

localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. – Obiectivul de investi ie „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea 

Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” conform documenta iei de avizare a lucrărilor de interven ii, este 

necesar, oportun, cu poten ial economic pentru comunitatea locală, sus inerea acestuia fiind exprimată de marea 

majoritate a locuitorilor comunei Zagăr. 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investi iei, în cazul ob inerii finan ării prin Programul Na ional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autorită ile administra iei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de întreținere și / sau reparare a investi iei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plă i în cadrul Proiectului. 

Art. 5. – Caracteristicile tehnice ale obiectivului supus intervenției: 

a) dimensiunile generale in plan ale cladirii: 13,79 x 33,30 m 

b) înalțimea maxima la cornișă:  4,50 m 

c) aria construită la sol existentă: 337 m2 

d) aria desfășurată existentă: 389,45 m2 

e) aria construită la sol propusă: 385,32 m2 

f) aria desfășurată propusă: 439,20 m2 

g) regim de înălțime P+1E 

h) categoria de importanță „C” 

Art. 6. - Se aprobă completarea documentației cererii de finanțare cu Activitățile culturale și sociale 

desfășurate în căminul cultural Zagăr, comuna Zagăr în ultimele 12 luni, Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A. 

F. I. R.) în derularea proiectului este primarul acesteia. 

Art. 8. - Proiectul „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna 

Zagăr, județul Mureș” nu va fi generator de venit. 

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Zagăr.  

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Zagăr, în termenul 

prevăzut de lege, Primarului comunei Zagăr şi prefectului jude ului Mureş şi se aduce la cunoştin ă publică prin 

afişarea la sediul primăriei. 
PRESEDINTE DE SEDINTA  

VAIDA GHEORGHE  
 
 
     Contrasmneneaza  

SecretarMARIA COSMINA ONET 
 



 
 

 

ROMANIA 
RO  547655  ZAGAR  266  MURES 

Tel. 0265 – 712412 
zagar@cjmures.ro 

 

 
PROIECT  

 
  HOTARAREA Nr.______ 

 

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” 

 
 
 

PRIMARUL  COMUNEI ZAGAR ,  
JUD. MURES 

 
 

Consiliul Local al Comunei Zagăr, întrunit în şedin a de indata din data de 04.05.2017,  

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

g) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constitu ia României, republicată 

h) art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 

i) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ii 

j) art. 20 şi art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006 

k) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administra iei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

l) Legea nr. 273/2006 privind finan ele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare 

inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii 

nr.52/2003 privind transparen a decizională în administra ia publică,  

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administra iei 

publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând act de: 

d) referatul de aprobare prezentat de către Primarul comunei Zagăr, în calitatea sa de 

ini iator, înregistrat cu nr.751/ 04.05.2017, prin care se sus ine necesitatea şi oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii; 

e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului, prin care se motivează, în drept şi în fapt,  necesitatea şi oportunitatea proiectului, 

constituind un aport pentru dezvoltarea colectivită ii; 
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f) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Zagăr, 

Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investi iilor publice de interes local, a 

căror documenta ie tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 23 / 04.05.2017 

privind  aprobarea documenta iei de avizare a lucrărilor de interven ii pentru obiectivul 

„Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” 

 
P R O P U N E 

 
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în 

localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș”, denumit în continuare Proiectul. 

Art. 2. – Obiectivul de investi ie „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea 

Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș” conform documenta iei de avizare a lucrărilor de interven ii, este 

necesar, oportun, cu poten ial economic pentru comunitatea locală, sus inerea acestuia fiind exprimată de marea 

majoritate a locuitorilor comunei Zagăr. 

Art. 3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investi iei, în cazul ob inerii finan ării prin Programul Na ional de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 

Art. 4. - Autorită ile administra iei publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 

cheltuielilor de întreținere și / sau reparare a investi iei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 

ultimei plă i în cadrul Proiectului. 

Art. 5. – Caracteristicile tehnice ale obiectivului supus intervenției: 

g) dimensiunile generale in plan ale cladirii: 13,79 x 33,30 m 

h) înalțimea maxima la cornișă:  4,50 m 

i) aria construită la sol existentă: 337 m2 

j) aria desfășurată existentă: 389,45 m2 

k) aria construită la sol propusă: 385,32 m2 

l) aria desfășurată propusă: 439,20 m2 

m) regim de înălțime P+1E 

n) categoria de importanță „C” 

Art. 6. - Se aprobă completarea documentației cererii de finanțare cu Activitățile culturale și sociale 

desfășurate în căminul cultural Zagăr, comuna Zagăr în ultimele 12 luni, Anexa la prezenta hotărâre. 

Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei în relația cu Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (A. 

F. I. R.) în derularea proiectului este primarul acesteia. 

Art. 8. - Proiectul „Reabilitare,modernizare și extindere cămin cultural în localitatea Zagăr, comuna 

Zagăr, județul Mureș” nu va fi generator de venit. 

Art. 9. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul comunei Zagăr.  

Art. 10. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Zagăr, în termenul prevăzut de 
lege, Primarului comunei Zagăr şi prefectului jude ului Mureş şi se aduce la cunoştin ă publică prin afişarea la 
sediul primăriei 
 

 
 

PRIMAR 
Prof.ing.Cornel Adrian TANTARTEANU 

 



 
 
 
 
 
 

 
RAPORTUL COMPARTIMENTULUI DE RESORT 

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș 
 
 

        

   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire la  

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

     cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș . 

   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  

LABA MONICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RAPORTUL COMISIEI DE SPECIALITATE  

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș 
 
 

        

   Avand in vedere expunerea de motive si  proiectul de hotarâre  cu  privire la  

prvind implementarea proiectului „Reabilitare, modernizare și extindere cămin  

     cultural în localitatea Zagăr, comuna Zagăr, județul Mureș . 
 
        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       SECRETAR 
SPECIALITATE  

VAIDA GHORGHE         MARIA COSMINA ONET  
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