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  H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea documentației tehnico-economice  a obiectivului  “Modernizarea 
infrastructurii rutiere agricole în comuna Șieu Măgheruș,  județul Bistrița  Năsăud” 

 
 

Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line  în 
ședință ordinară în data de 28.10.2021; 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș înregistrat sub 

nr.7393 /22.10.2021; 
-raportul de specialitate întocmit de secretarul general al comunei d-na Dan Marinela 

Dalia, înregistrat sub nr.7394 / 22.10.2021; 
          -Certificatul de urbanism nr.111  / 19.10.2021; 
          -Proiectul nr.4.8 /2020  intocmit de S.C. DP Proiect SRL  ; 
       -Ghidul Solicitantului pentru PNDR Tranziție 2021-2022 Submăsura 4.3A „Investiţii 
pentru dezvoltarea ,modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice-componenta 
infrastructura de acces AGRICOLĂ”; 

-prevederile Hotarârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi 
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiţii finanţate din fonduri publice cu modificarile si completarile ulterioare; 
       -prevederile art.44 alin. 1 art.45 alin. 1 din  Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale cu modificările și completările ulterioare; 
          - prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;  
        - prevederile  Ordonanţei  nr. 43/1997 Republicată,privind regimul drumurilor cu 
modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 82/1998 pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic 
al drumurilor ; 
          -prevederile art.129 alin.1,alin.2 lit.b,alin.4 lit.d  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
   -avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.41 /27.10.2021; 

-avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.24 /26.10.2021; 
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       -avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat 
sub nr.25 /26.10.2021;        
       În temeiul  art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,cu modificările și completările ulterioare; 

 
H O T Ă  R Ă Ș T E 

 
 
        Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economica stadiul Studiu Fezabilitate întocmit de 
S.C. DP Proiect SRL pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea infrastructurii rutiere agricole 
în comuna Șieu Măgheruș județul Bistrița Năsăud,  și devizul general prevăzut în anexa nr.1 care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.2. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local și 
din PNDR Tranziție 2021-2022 ,Submăsura 4.3A Investiții pentru dezvoltarea ,modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta –Infrastructura de acces AGRICOLĂ. 
          Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  : 
domnul  Mititean Sorin Aurel– primarul comunei Şieu-Măgheruș. 

Art.4. Prezenta hotărâre s-a adoptat de catre Consiliul local al comunei Sieu Magherus  
online  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenti 13 consilieri, voturi pentru 13, 
abţineri  -  , împotrivă -  . 

Art.5. Prezenta  hotărâre se comunica prin grija secretarului general al comunei cu : 
- Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, 
- Domnul Mititean Sorin Aurel – primarul comunei Şieu-Măgheruș, 
-Compartimentul contabilitate din cadrul primăriei Șieu Măgheruș. 
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