ROMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA MARGAU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A nr. 93 din 12.11.2008
privind aprobarea pregătirii şi depunerii proiectului integrat ,,proiect integrat de dezvoltare rurala in
cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala Magura; prin modernizarea drumului comunal DC.121 din
Comunele Belis si Margau, prin realizarea retelei de alimentare cu apa si canalizare in sat.Rachitele, prin
realizarea centrului social de zi in sat.Rachitele si promovarea si pastrarii traditiilor si valorilor culturale
specifice in zona” finanţat prin FEADR, Măsura 322 – „Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea
serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”, având
ca beneficiar Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Magura”

Consiliul Local al Comunei Margau ., jud. Cluj, întrunit în şedinţă de lucru ordinara la data de
12.noiembrie 2008
Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Margau
Ţinând cont de prevederile:
- Programul Naţional pentru Dezvoltare rurală, Axa Prioritară 3, Măsura 322 - „Renovarea, dezvoltarea
satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a
moştenirii rurale”
- Proiectului „Proiect integrat de dezvoltare rurala in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala
magura ;prin modernizarea drumului comunal DC 121 din comunele Belis si Margau,prin realizarea
retelei de alimentare cu apa si canalizare in sat Rachitele,prin realizarea centrului social de zi in
sat.Rachitele si promovarea si pastrarii traditiiloe si valorilor culturale specifice in zona ”
- Legii 273/2006 privind finanţele publice locale.
- Prevederile art. nr. 38 alin. (2) lit. b) şi lit. d), alin. (4) lit. a), lit. b), lit. d), lit. f) şi alin. (6) lit. a) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată
- În temeiul drepturilor conferite prin art. 115, alin. (1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată,

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă depunerea cererii de finanţare de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
„Magura” pentru un proiect integrat la Axa 3, Măsura 322, în cadrul FEADR, care cuprinde investiţia
,,proiect integrat de dezvoltare rurala in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala Magura;prin
modernizarea drumului comunal DC 121 din comunele Belis si Margau,prin realizarea retelei de
alimentare cu apa si canalizare in sat Rachitele,prin realizarea centrului social de zi in sat.Rachitele si
promovarea si pastrarii traditiilor si valorilor culturale specifice in zona „ , având ca beneficiar Asociaţia

de Dezvoltare Intercomunitară „Magura”, judeţul Cluj.
Art. 2. Investiţiile sunt necesare şi oportune pentru dezvoltarea infrastructurii comunei Margau ., în
vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii cetăţenilor din comună.
Art. 3. Beneficiarii investiţiilor sunt locuitorii comunei Margau . în număr de 1808 persoane
Art. 4. Se aprobă transferul din bugetul propriu al Consiliului Local Margau către Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „magura” a sumei necesare acoperirii cheltuielilor pe perioada de realizare a investiţiei.
Art. 5. Se aprobă suportul cheltuielilor neeligibile aferente proiectului prin transferul contravalorii din
bugetul propriu al Consiliului Local Margau către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Magura ”.
Art. 6. Investiţiile sunt prevăzute în Planul de Dezvoltare a Judeţului Cluj, în cadrul obiectivului specific
„Dezvoltare rurală durabilă la nivel judeţean”
Art. 7. Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionarea investiţiei, pe o perioadă de cel
puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.
Art.8.Consiliul local al comunei Margau isi ia angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in
conformitate cu reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor .
Art.9 Consiliul local al comunei Margau este de acoord cu preluarea rolului in implementarea
proiectului,, „Proiect integrat de dezvoltare rurala in cadrul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunala
magura ;prin modernizarea drumului comunal DC 121 din comunele Belis si Margau,prin realizarea
retelei de alimentare cu apa si canalizare in sat Rachitele,prin realizarea centrului social de zi in
sat.Rachitele si promovarea si pastrarii traditiiloe si valorilor culturale specifice in zona ”
Art.10. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează Preşedintele
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Magura”, jud. Cluj.
Art.11. Prezenta hotărâre se comunică Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Magura”, judeţul Cluj
şi Instituţiei Prefectului Judeţul Cluj.

Consilieri prezenţi 10 , voturi pentru 10., voturi contra -., abţineri -
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