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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE

privind implementarea proiectului,,REAB|L|TAREA DRUMURILOR DE ACCES
SI DE EXPLOATATIE AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA''

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in gedinli de indatd din data de 28
martie 201 7,
VdzAnd expunerea de motive nr. 182612017 al Primarului Comunei Joseni 9i
Raportul de avizare al Comisiei de specialitate activitdti economico-financiard gi al
Comisiei de specialitate amenajarea teritoriului qi urbanism, juridici 9i de disciplind
privind instrumentarea proiectului ,,Reabilitarea drumurilor de acces si de exploatalie
agricold din comuna Joseni" pentru care se solicita finanlare si care se va depune de
cdtre Comuna Joseni, in vederea oblinerii finantirii in cadrul Fondului European
Agricol pentru Dezvoltare Rurali, Submdsura 4.3 Investilii pentru dezvoltarea,

modernizarea

sau adaptarea infrastructurii agricole 9i silvice, Componenta -

Infrastructura de acces agricoli;
AvAnd in vedere:
- Regulamentul (UE) nr. 1.30512013 al Parlamentului European 9i al Consiliului
European din '17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurald acordat din
Fondul pentru dezvoltare rurale (FEADR) 9i de abrogare a Regulamentului CE nr.
1.698/2005 al Consiliului, cu modificdrile gi completirile ulterioare;
- Hotirdrea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului
general de implementare a mdsurilor programului nalional de dezvoltare rurald
cofinanlate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurald 9i de la bugetul de
stat;
Programul Nalional de Dezvoltare RuralA 2014-2020 aprobat de cdtre
Comisia Euro,peand prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26mai2015:
Investilii pentru dezvoltarea,
Ghidul solicitantului Submisurii

-

modernizarea

4.3

sau adaptarea infrastructurii agricole 9i silvice, Componenta -

Infrastructura de acces agricold;
-Legea finantelor publice locale nr. 27312006, cu modificirile gi completirile
ulterioare;
-Legea nr. 21512001 a administraliei publice locale, republicati, cu modificirile
gi completirile ulterioare - dispoziliile art. 126;
-HotirArea Consiliului Local Joseni nr. .....12017 privind aprobarea Bugetului
pe
local
anul2017;
- HotirArea Consiliului Local Joseni nr.3112016 privind aprobarea D.A.L.l al
investiliei: ,,REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES Sl DE EXPLOATATIE
AGRICOLA DIN COMUNA JOSENI. JUD, HARGHITA":
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linAnd cont de necesitatea cregterii competitivitilii activitdtilor din

sectorul

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 9i art. 115 alin. (1) lit.b), din Legea nr. 21512001 privind administratia publicd
local-, republicat5, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. 1
Consiliul Local al Comunei Joseni aprobi instrumentarea proiectului cu titlul
,,REABILITAREA DRUMURILOR DE ACCES SI DE EXPLOATATIE AGRICOLA
DIN COMUNA JOSENI, JUD. HARGHITA"
Art.2
Consiliul Local al Comunei Joseni aprobi investilia, respectiv este de acord cu
necesitatea 9i oportunitatea proiectului mentionat in Art. 1., al cdrui obiectiv este
modernizarea urmdtoarelor drumuri de exploatalie agricold: Dombalja 1, Mihaly
Maka, Terelo, Uzemek, Dorma 1.

Dezvoltarea relelei de drumuri de acces 9i de exploatatie agricole accesibile este
necesari in vederea cregterii competitivitilii activititilor din sectorul agricol. In urma
procesului de restructurare 9i reformi al sectorului agricol, in urma restituirii
propriet6tilor agricole din ultimele doud decenii infrastructura ce deservea sistemul
agricol nu mai este adaptati noilor structuri de exploatare.
Starea actuali a acestor drumuri nu permite asigurarea accesibilititii zonelor
agricole, avAnd porliuni de drum greu practicabile sau impracticabile, mai ales pe
timp ploios.
Din punct de vedere al sterii tehnice drumurile agricole studiate din comuna Joseni
sunt drumuri aflate in starea avansati de degradare, care pune in pericol siguranla
circulatiei.

Lungimea totala a celor 5 drumuri de exploatatie agricold propuse spre modernizare
mesoare 8.533,04 m si deservesc 715,91 ha de terenuri agricole, care sunt
orezentate in tabelul urmetor:
Nr.
1

Denumire drum de
exploatatie aqricole
Dombalja 1

Suprafala
ime
1.955,08 m

deserviti

Mihaly Maka

3.093,73

235,00 ha

Terelo

1.663,70

227,60 ha

544,81

35,00 ha

1.275,72

123,18 ha
715,91 ha

4

Uzemek

5

Dorma

TOTAL

1

Lu ng

8.533,04

95,13 ha

R)

Necesitatea 9i oportunitatea investitiei "Reabilitarea drumurilor de acces 9i de

exploata(ie agricoli din comuna Joseni, jud. Harghita" rezult6 din nevoia
imbunitilirii accesibilitdtii fondului agricol. Drumurile agricole studiate - DOMBALJA (DE
1), MIHALY MAKA (DE 2), TERELO (DE 3), UZEMEK (DE 4), DORMA 1 (DE 5) sunt amplasate in zona de munte gi deservesc o suprafate insemnatd de terenuri
agricole, asigurdnd accesul liber la terenuri agricole, insd, in prezent, drumurile sunt
invechite gi intr-o stare deterioratd, degradatd atdt fizic, cAt 9i greu practicabile

Oportunitatile dezvoltarii economice sunt limitate in zonele rurale, in pofida
existenlei unui potenlial important in agriculturd, iar lipsa unei infrastructuri adecvate
contribuie la aceastd limitare.

Necesitatea gi oportunitatea investitiei sunt justificate gi de impactul pe care
realizarea acesteia il va avea in zonS; const?nd in cregterea calitdtii activitililor agricole,
diversificarea gi eficientizarea acestora 9i contribuind la crearea de noi oportunitdti
investitionale din partea agentilor economici.

Necesitateamoderniziriidrumuriloragricole din cad ru lprezentu luiproiect se
justificiprinfaptu lcd, prinexecutarealucrdrilor de reabilitare, se vaaduce o
contribulieinsem natd la dezvoltareainfrastructuriiinsectorulagricol, care va duce la
integ rareaincircuitu I economic a u neisuprafetesem nificative de terenuri agricole

(715,91 ha), care sunt g reuaccesibileinacest moment.

Totodatd,
accesatenediscrim inatoriu cu titlu
datoritdfaptuluicid rum urileag ricolevorputea
gratuit, investilia i9i justificd utilitatea publici, deservind intreaga comunitate.
Astfel, se va imbunititii si accesul la exploatalii agricole 9i la agenli economici din
zonele deservite de aceste drumuri, reprezentAnd in acelagi timp rute alternative
pentru preluarea traficului agricol de pe drumurile judetene DN 138 si DJ 126.
Lungimea totald a rutei alternative este de 13.532,23m, lungimea totali a drumurilor
publice de pe care se preia traficul este de 8.544 m.
Totodatd, datoriti faptului cd drumurile agricole modernizate vor putea fi accesate
nediscriminatoriu, cu titlu gratuit, investilia igi justifici utilitatea publicd, deservind

fi

intreaga comunitate.

Art.

3

Cheltuielile aferente intocmirii 9i depunerii proiectului sunt prevdzute in bugetul local
pentru anul in curs. Consiliul Local se angajeazi ci lucririle de investitii propuse prin
proiect pentru anii urmitori vor fi prevdzute in bugetul local pentru toate perioada de
realizare a investitiei.

Art.4

Consiliul Local al Comunei Joseni se angajeazd si asigure functionarea la parametrii
proiectati 9i sd asigure intrelinerea investitiei pe o perioadi de minimum 6 ani de la
incasarea ultimei trange de platd. Investilia este de utilitate publicd, gradul de
intervenlie publicd va fi de 100% pentru cheltuielile eligibile ale proiectului.

a8

Comuna Joseni se angajeazd la finanlarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului din
surse proprii sau atrase.

Art. 5
Numdrul agentilor economici deservili direct de cele 5 drumuri agricole din cadrul
prezentului proiect este in total 11, din care 5 igi desfSgoari activitatea in domeniul
non-agricol, iar 6 activeazd in domeniul agricol.
in tabelul de mai jos sunt prezentati agenlii economici deserviti de drumurile
modernizate:

Agenti economici

Nr.
rt.

c

1

GALL LEVENTE
INTREPRINDERE
INDIVIDUALA
BALAZS A ELOD
iNTREPRINDERE
INDIVIDUALA
LACZKO NANDOR
iNTREPRINDERE
INDIVIDUALA

4

SOCIETATEA AGRICOLA
FIBRA

5

SOCIETATEA AGRICOLA
FIRMA PAL

6

SC ALPINFACT SRL

7

SC SELENA SRL

b

SC TROPICAL SRL

9

SC MEDINA TOUR SRL

10

SC BALATEV COM SRL

Domeniul principal
de activitate
0150 - Activiteti in
ferme mixte
Activit5li in
ferme mixte

0150

-

- Cultivarea
legumelor si a
pepenIor, a
radacinoaselor gi
tubercurilor
01 1 1 - Cultivarea
cerealelor, plantelor
leguminoase gi a
plantelor
produc6toare de
semrnle
oleaqrnoase
01 19 - Cultivarea
altor plante
nepermanente
1 610 - Tiierea si
rindeluirea lemnului
01 13

1610-Teiereagi
rindeluirea lemnului
4941 - Transporturi
rutiere de mirfuri
5510 - Hoteluri Fi
alte facilitdli de
cazare similare
1610 - Taierea si
rindeluirea lemnului

Drumuri de acces
Dombalja 1 (DEl)
Dombalja 1 (DE1)
Mihaly Maka (DE2),
Uzemek (DE4), Dorma
(DE5)

1

Terelo (DE3)

Dorma 1 (DEs)
Uzemek (DE4)
Uzemek (DE4)
Uzemek (DE4)
Uzemek (DE4)

Uzemek (DE4)

Art. 6
Drumurile agricole ce urmeaze a fi modernizate in cadrul proiectului vor putea fi
accesate de public nediscriminatoriu, cu titlu gratuit, urmAnd a deservi intreaga
comunitate.
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Art.7
Se mandateazd primarul Comunei Joseni, domnul G6ll Szabolcs, cu aducerea
indeplinire a prezentei hotiriri.

la

Art. 8
Prezenta hotdrd.re se comunici: lnstitutiei Prefectului Judetului Harghita; Primarului
Comunei Joseni, C.R.F.l.R 7 Cenhu Alba lulia 9i va fi adus6 la cunogtinta locuitorilor
prin afigare la sediul Primiriei 9i prin publicarea pe pagina de internet a Comunei
Joseni prin grija secretaruld.

Joseni, la 24 marlie 2017

Primar
Gall Szabolcs
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