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ROMANIA
JUDETIUL HIARGHITA
CONSII.IUL LOCAL JO$ENII

OTARARE
tarea proier;tului cu titlul
,,MODE]?NIZARE St C()NSTR.UI E DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA
J(f,SE:Nl, J DF:TUL HARGHITA''

privind implem

Clonsiliul Local al Comunei Jo eni, intrunit in gedintd extraordinard din data de
28 martie 2017,
AvOncl in vederel:

-Expunerea de nrotive nr. 827124.03.2C117, prez:entatd de primarul Gall
Szabolcs, prin care se sustine
si oportunitatea proiectului, constituind un
aport pentru clezvoltbrea,oolecti'yitatii;
-[-uAnrl in cohsiderare avizele favrcrabile ale: Comisia de specialitate activitati
economico-financiarjd r;i (lomisia de pecialitate arnenajarea teritoriului si urbanism,
juridici gi cle disciplind privirrd i lementarea proiectului:,,MODERNIZARE gl
CONSTIRUIFIE DRUIVIURI FoRE IERE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL
HARGHITA" llentru care se soljcita fi an[are si care se va depune de cdtre Comuna
Joseni, in vr:derea otrtinerii firranldr in cadrul Fondului European Agricol pentru
Dezvoltare Flurald, Submiisura 4.3 | vestilii pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastruqturii agnicole gi ilvir:e, Comprlnenta
- lnfrastructura de acces
silvicd;
- Regulamentul (Ul_) nr. '1.30
13 al Parlarnentului European 9i al Consiliului
European din 17 degernbrie 2013 p nd sprijinul pentru dezvoltare rurali acordat din
Fondul pentru dezvpltare ruralii (F
Fl) gi de abrogare a Regulamentului CE nr.
le gi completdrile ulterioare;
din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului
r programului national de dezvoltare rurald
pentru Dezvoltare Rr"rrald gi de la bugetul de
stat;

- Prog;ramul Na[ional dre De

tare Rurald 2014-2020 aprobat de

Comisia Eurcrpeand prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015:

cdtre

- Ghidul

solicitarntului Su dsurii 4.3 Investilii pentru dezvoltarea,
moderni:larear sau adaptarea infr tructurii agricole gi silvice, Componenta
Infrastrur:tura de accbs silvicd;
- l_egea finanfelor publice loca
ulterioarel;

-

Leg'3q nr' 21512001

inistratiei publice locale, republicatd,

a

modificarile 9i completdriler ulterir:are

e nr. 27312006, cu modificdrile gi completdrile

-

[iile art. 126;

cu

l0

- Hotdrdrea Consiliului

L.ocal I Comunei Joseni nr.2112017 privind aprobarea
Bugetului loc;al pe qnul2017:
- fturdr.rrea
Hotr5rdrea L,onsililutul
Consiiliului L.ocal
Comunei Joseni nr. 2612017 privind aprobarea
Studiului de fezabilitalte al inverstitiei
inverstilie ,,MODERNIZARE SI CIONSTRUIRE DRUMURI
FORES;TIEFRE DIN COML'NA JOSE t, JUDETUL HARGHT-fA":
llinAnd cont de rrecesitatea er;terii competitivita{[i activita!ilor din sectorul
ia infrastructurii in srlctorul agricol;
alinr. (2), lit. b), c), d), alin. (6) lit. a), pct. 11, j3,
ea nr, 21512001 privind administratia publicd
locald, republicati, pu modificar.ile si mpletdrile ulterioare,

HorAnAgre:
Art. 1
Consiliul Lor:al

al

Conrunei

,,MODE|RN|Z:ARE St CO|{STRU R
JOSENI, JUDETUL HARGFIITA,''

aprobd irnplernentarea proiectului cu tiilul
DRUMURI FORES-IIERE DIN COMUNA

Art.2
aprobd investi{ia, respectiv este de acord cu
lui rnenlionat la Art. 1., al cdrui obiectiv este
nou in comLina Joseni, insurnAnd in

Art.3

tier gi construirea de 2'14g ml de drum forestier
al7415 ml.
onomic arl investilieri
in care ',7_8,3o/o estr:l reprezentati de paduri
ddurile din Romdrria, indiferent de natura
ui cadru de reglententare qi un sistem de
narea ru.surselor forestiere din punct de
ul rAnd de gradul scdzut de accesibilizare
prietdtilor forestiere a fdcut ca releaua de
e forestiere sd nu mai corespundd noilor
tre obiectivele ldrii in acest domeniu este
umurilor de acces forestier. Adaptarea
recum gi folosirea eficientd a infrastructurii
ru modernizare 9i dezvoltare.
tier int6mpina o serie de impedimente.
dezvoltatd, densitatea medie a acestora,
nivelul altor state nnembre ale UE, ce au
ta 26 m/ha). Prin r;resterea accesibilizdrii
iliilor pentru executarea lucrdrilor silvice,
exploatarea pddurilor in condilii ecologice
telei de drumuri fo,restiere accesibile este
:
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necesard in vederea crreFterii
reducerii impactului negiltir,r asupra
transport a l,emnului pe distanler mari
in prezent rlrumurile forestiere carr
avansatd de degiaclare. Necesi
forestiene din cadrul prezentului proi
cu scopul accesibilizdrii zone|lr for,
lucrdrilor de moderhizare si cerle de
dezvoltarea infrastrUcturii in sectorul
economic a unei suprafele serrnifica
moment. Totodatd, datoritil faptului
nediscriminatoriu ctr tiilur Eratuit, in
?ntreaga comunitate.
Prin acest proiect q-a prevdzut
Joseni pe o lungime de b266 rnl,
asfaltatii gi podul peste rAul [r/ures
modernizatd in anii anteriori. Liifimei
acostamrente de lalime variabild pe
prevdzull in ramificalfia drumului Bak
2149 ml pentru o mai bund cleserrvire

Art.4

tivitatii activitdtilor dinr domeniul forestier si a
iului, determinat de lucrdrile de exploatare gi
parchetcrl de exploatare gi drumul forestier.
fac obiectul prezentului proiect sunt in stare
gi oportunitatea modernizdrii drumurilor
si construirea de noi portiuni de drum forestier
iere se justificd gi prin faptul cd executarea
infiin{are vor aduce o r:ontribulie insemnatd la
forestier, care va duce la integrarea in circuitul
ve de piiduri care sunt greu accesibile in acest
cd drumurile forestiere vor putea fi accesate
titia i9i jus;tificd utilil,atea publicd, deservind
mtzarea drumului forerstier Bakta din comuna
une aflatd intre limita satului Joseni, portiune
der unde incepe po(iunea de drum forestier
pa(ii carosabile a drurnrului va fi de 5,50 m cu
ambele parli ale drumului. De asemenea s_a
construirea unui drunr forestier nou Olves de
fondului fore,stier din zond.

suprafata forestierS deservitd o,: inveptitie este de 2.522,10 ha. proprietarii
majoritari

ai terenurilor forestiere rJeservite d( aceste drumuri sunt asocia{ii de

privati.

proprietari

proiectului sunt prevdzute in bugetul local
ajeazd cd lucrdrile c1e investilii propuse prin
e in bugetul local pentru toatd perioada de
jeazd sd asigure funclionarea la parametrii
tiei pe o perioadd cle minimum 5 ani de la
titia ester de utilitate publicd, gradul de
Ituielile erligibile ale proiectului.
a cheltuielilor neeligibile ale proiectului din

eazd sd includd

in fondul forestier

prin

ordinului de incepere a lucrdrilor a
nuri decdt forestiene din drumul forestier
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Art.8
Drumurile forestiere modt-.rni:uate
accesate de publro nedisc;rimi
intreaga cornunitate.

Art.9
Se mandalenzd primarul Corrunei
indeplinrire a prezentei hotindri.

Art.

infiin{ate in cadrul proiectului vor putea fi
cu titlu gratuit, fdrd taxe, urmAnd a deservi
domnul Gall Seabolcs, cu aducerea

la

10

Prezenta hotdrdre ge comunicii:
tutiei Prefectului Jude!ului Harghita; primarului
Comunei Joseni, C]R.F,l.R 7 Centru
lulia gi va fi adusd la cunogtinla locuitorilor
prin afi;;are la sedi[rl prinriiriei
publicarea
pe pagina de internet a Comunei
9i
Joseni prin grija secfretarului.
I
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