ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
privind implementarea proiectului cu titlul
,,MODERNIZARE $I CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA
JOSENI. JUDETUL HARGHITA"

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in sedinti extraordinard din data de
28 marlie 2017,
AvAnd in vedere:
-Expunerea de motive nr.'1827124.03.2017, Wezentate de primarul Gell
Szabolcs, prin care se sustine necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
-LuAnd in considerare avizele favorabile ale: Comisia de specialitate activitiJi
economico-financiari qi Comisia de specialitate amenajarea teritoriului gi urbanism,
juridicd qi de disciplind privind implementarea proiectului: ,,MODERNIZARE 9l
coNSTRUtRE DRUMURT FORESTTERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA' pentru care se solicita finanlare 9i care se va depune de citre Comuna
Joseni, in vederea oblinerii finantdrii in cadrul Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Rurali, Submdsura 4.3 Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole gi silvice, Componenta Infrastructura de acces

-

silvici,

- Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European 9i al Consiliului
European din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurald acordat din
Fondul pentru dezvoltare rurald (FEADR) 9i de abrogare a Regulamentului CE nr.
1.698/2005 al Consiliului, cu modificirile gi completirile ulterioare;
- HotirArea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a misurilor programului nalional de dezvoltare rurald
cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald 9i de la bugetul de
stat;

-

Programul Na{ional

de Dezvoltare Rurald 2014-2020 aprobat de citre

Comisia Europeand prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26mai2015;

-

Ghidul solicitantului Submisurii 4.3 Investitii pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole gi silvice, Componenta Infrastructu ra de acces silvic5;

- Legea finanlelor publice locale nr.27312006, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

-

Legea nr. 21512001

a

administraliei publice locale, republicatd, cu
modificirile 9i completdrile ulterioare - dispoziliile art. 126:
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- Hotirdrea Consiliului Local al Comunei Joseni nr. .....12017 privind aprobarea
Bugetului local pe anul 2017;
- Hotdr6rea Consiliului Local al Comunei Joseni nr. .....12017 privind aProbarea
SF al investiliei: ,,MODERNIZARE 9l CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN
COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA'';
sectorul
linAnd cont de necesitatea cregterii competitivitdlii activitdtilor din
agricol al comunei Joseni prin dezvoltarea infrastructurii in sectorul agricol;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), c), d), alin (6) lit' a)' pct' 11' 13'
art.45 gi art. 115 alin. (1) lit.b), din Legea nr. 21512001 privind administratia publica
locali, republicati, cu modificdrile 9i completirile ulterioare,
HOTARASTE:

Art. 1
Consiliul Local al Comunei Joseni aprobd implementarea proiectului cu titlul
DIN COMUNA
,,MODERNIZARE 9l coNSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE
JOSENI, JUDETUL HARGHITA"

Art.2
Consiliul Local al Comunei Joseni aprobi investitia, respectiv este de acord cu
necesitatea gi oportunitatea proiectului menlionat la Art l ', al cirui obiectiv este

modernizarea a 5266 ml de drum forestier 9i construirea de 2149 ml de drum forestier
nou in comuna Joseni, insumAnd in total 7419 ml.

Art.

3

Necesitatea, oportunitatea 9i potenlialul economic al investiliei:
pdduri
suprafala RomAniei este de 238.391 km2 din care 28,3o/o este reprezentati de
gi alte terenuri cu vegetatie forestieri. P6durile din Romania, indiferent de natura
proprietdlii, sunt administrate pe baza unui cadru de reglementare 9i un sistem de
punct de
olanificare unitar la nivel nalional. Gestionarea resurselor forestiere din
vedere al producliei este ingreunate in primul r6nd de gradul scdzut de accesibilizare
al pidurilor. Fragmentarea excesivi a proprietililor forestiere a fdcut ca reteaua de
drumuri de acces ce deservegte sistemele forestiere sd nu mai corespundS noilor
structuri de exploatare rezultate. Unul dintre obiectivele !drii in acest domeniu este
cregterea densitSlii medii actuale a drumurilor de acces forestier. Adaptarea
infrastruciurii la noua structurd forestierS, precum gi folosirea eficieniS a infrastructurii
utilizabile reclami investitii, in special, pentru modernizare 9i dezvoltare'
Administrarea eficienti a sectorului forestier intAmpind o serie de impedimente'
Reteaua de drumuri forestiere este slab dezvoltatS, densitatea medie a acestora,
respectiv de 6,4 m/ha, fiind cu mult sub nivelul altor state membre ale UE, ce au
topografie similard (Austria 36 m/ha, Franla 26 m/ha). Prin cregterea accesibilizerii
pddurilor se urmdregte imbunit6tirea conditiilor pentru executarea lucririlor silvice,
prevenirea Qi stingerea incendiilor 9i pentru exploatarea pddurilor in condi{ii ecologice
si de rentabilitate. Totodati dezvoltarea relelei de drumuri forestiere accesibile este
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necesare in vederea cregterii competitivitdtii activitSlilor din domeniul forestier gi a
reducerii impactului negativ asupra mediului, determinat de lucririle de exploatare gi
transport a lemnului pe distante mari intre parchetul de exploatare 9i drumul forestier.
in prezent drumurile forestiere care fac obiectul prezentului proiect sunt in stare
avansatd de degradare. Necesitatea gi oportunitatea modernizirii drumurilor
forestiere din cadrul prezentului proiect gi construirea de noi po(iuni de drum forestier
cu scopul accesibilizdrii zenelor forestiere se justifica si prin faptul ci executarea
lucrdrilor de modernizare gi cele de infiintare vor aduce o contribulie insemnatd la
dezvoltarea infrastructurii in sectorul forestier, care va duce la integrarea in circuitul
economic a unei suprafete semnificative de piduri care sunt greu accesibile in acest
moment. TotodatS, datoritd faptului ci drumurile forestiere vor putea fi accesate
nediscriminatoriu cu titlu gratuit, investitia i9i justifici utilitatea publice, deservind
intreaga comunitate.
Prin acest proiect s-a previzut modernizarea drumului forestier Bakta din comuna
Joseni pe o lungime de 5266 ml, po(iune aflati intre limita satului Joseni, po(iune
asfaltatd gi podul peste rAul Mureg, de unde incepe po(iunea de drum forestier
modernizatd in anii anteriori. Lilimea pd(ii carosabile a drumului va fi de 5,50 m cu
acostamente de ld{ime variabili pe ambele pd(i ale drumului. De asemenea s-a
previzut in ramificatia drumului Bakta construirea unui drum forestier nou Olves de
2149 ml Dentru o mai buni deservire a fondului forestier din zon6.
Art. 4
Suprafata forestierd deservitd de investitie este de 2.522,10 ha. Proprietarii majoritari
ai terenurilor forestiere deservite de aceste drumuri sunt asociatii de proprietari
privati.

Art.

5

Cheltuielile aferente intocmirii 9i depunerii proiectului sunt prevdzute in bugetul local
pentru anul in curs. Consiliul Local se angajeazd cd lucrdrile de investilii propuse prin
proiect pentru anii urmitori vor fi prevezute in bugetul local pentru toatd perioada de
realizare a investitiei.

Art.

6

Consiliul Local al Comunei Joseni se angajeazi si asigure functionarea la parametrii
proiectali $i se asigure intrelinerea investitiei pe o perioadd de minimum 5 ani de la
incasarea ultimei trange de platd. Investitia este de utilitate publicd, gradul de
interventie publici va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile ale proiectului.
Comuna Joseni se angajeazd la finantarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din
surse proprii sau atrase.

Art.7

Consiliul Local al Comunei Joseni se angleazd s5 includd in fondul forestier prin
schimbarea destina_liei pdni la emiterea ordinului de incepere a lucrerilor a
tronsonului de drum amplasat pe alte terenuri decAt forestiere din drumul forestier
nou proiectat.

Do.

Art. I
Drumurile forestiere modernizate gi infiintate in cadrul proiectului vor putea fi
accesate de public nediscriminatoriu cu titlu gratuit, firi taxe, urmdnd a deservi
intreaga comunitate.

Art.9
Se mandateazi primarul Comunei Joseni, domnul G6ll Szabolcs, cu aducerea

la

indeplinire a prezentei hotirAri.

Art. 10
Prezenta hotir6re se comunicd: Institutiei Prefectului Judetului Harghita; Primarului
Comunei Joseni, C.R.F.l.R 7 Centru Alba lulia 9i va fi adusd la cunogtinta locuitorilor
prin afigare la sediul Primiriei 9i prin publicarea pe pagina de internet a Comunei
Joseni prin grija secretarului.
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