ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA OGRA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA nr.24
Din 29 aprilie 2014
privind instrumentarea proiectului ” Modernizare stradală în comuna Ogra, judeţul
Mureş” precum și a altor măsuri necesare implementării acestuia

Consiliul local al comunei Ogra, întrunit în ședință ordinară,
Având în vedere:
-Raportul de specialitate nr.1865/24.04.2014 al Biroului Financiar contabil-Resurse
umane la proiectul de hotărâre privind instrumentarea proiectului ” Modernizare stradală în
comuna Ogra, judeţul Mureş” precum și a altor măsuri necesare implemntării acestuia;
- Programul Național de Dezvoltare Rurală din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală - măsura 322 L - ”Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătățirea serviciilor
de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a moștenirii rurale”;
-Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii 322- ”Renovarea, dezvoltarea satelor,
îmbunătățirea serviciilor de bază pentru economia și populația rurală și punerea în valoare a
moștenirii rurale”;
-Raportul de avizare al comisiei de specialitate nr.1 din cadrul consilului local;
Ținând cont de prevederile art.36 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d”, alin.(6) lit.”a” pct.13 al Legii
nr.215/2001, privind administratia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1 Proiectul ”Modernizare stradală în comuna Ogra, judeţul Mureş” confirmă
oportunitatea, respectiv corespunde unor necesități evidente, identificate la nivelul celor 2387
de locuitori din comuna Ogra, respectiv rețeaua stradală a localității Ogra nu este modernizată,
străzile fiind foarte greu practicabile pe timp ploios sau în perioada iernii.

Art. 2 Se aprobă asigurarea exploatării drumului care face obiectul proiectului, conform
legislației în vigoare, pe o perioadă de 5 ani de la data la care investiția a fost dată în
exploatare.
Art. 3 Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanță și gestionarea investiției pe o
perioadă de 5 ani de la data la care investiția a fost dată în exploatare.
Art. 4 Se aprobă cofinanțarea proiectului din bugetul local prin suportarea tuturor
cheltuielilor neeligibile impuse de implementarea proiectului prevăzut la art. 1, precum și
cheltuielile de întreținere.
Art. 5 Investiția face parte atât din Strategia de dezvoltare locală a Comunei Ogra cât și
din Planul de dezvoltare locală a Microregiunii Podișul Târnavelor.
Art. 6 Se ia act de Declarațiile pe propria răspundere a reprezentantului legal de proiect,
din cadrul cererii de finanțare.
Art. 7 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei
Ogra dl. Palaghie Marian.
Art. 8 Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului Județului Mureș, Primarului
comunei Ogra și va fi adusă la cunoștință publică prin afişare
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