
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respective prevederile: 
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din ConstituțiaRomâniei, republicată; 
b) art. 8 și9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 
d) art. 129 alin. (1) ,alin .2 lit.b) OUG 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările 

și completările ulterioare; 
e) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020 și a Strategiei de  

Dezvoltare Rurală a României pentru perioada 2014-2020  
- prevederile Ghidului solicitantului  PNDR Tranziție 2021-2022 petru accesarea  

submăsurii 4.3A “Investiții pentru dezvoltarea modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 
silvice - componenta infrastructura de acces AGRICOLĂ“; 
 

ținând seama de prevederile art.43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:Aviz nr.506/21.10.2021 al  Agenției 
de Protecție  a Mediului Bistrița Năsăud ; 

 
f) În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) ,lit.a)  din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și completările ulterioare; 
  

Luând act de: 
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei , în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 7316/20.10. 2021, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, 
înregistrat cu nr. 7395/22.10.2021, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
   c)-avizul comisiei de specialitate nr.1 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat sub nr.42 
/27.10.2021; 
                -avizul comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat sub nr.25 
/26.10.2021; 
       -avizul comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliului local Șieu Măgheruș înregistrat sub nr.26 
/26.10.2021;        

 
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor 

publice de modernizare a infrastructurii de acces agricole ,drumuri de exploatație agricole, a căror 
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documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 58/28.10.2021 
privind aprobarea documentației tehnico economice a obiectivului “ , Modernizarea infrastructurii 
rutiere agricole, în comuna Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud “ ; 

 
Consiliul Local al comunei Șieu Măgheruș întrunit în ședință ordinară adoptă prezenta,  
 

HOTĂRÂRE 
 
Art.1. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției precum și 

implementarea proiectului „ Modernizarea infrastructurii rutiere agricole ,în comuna Șieu Măgheruș 
,județul Bistrița Năsăud”, denumit în continuare Proiectul cu o valoare totală estimată de 7426,530 
mii lei din care 1176,714  mii lei TVA,respectiv C+M în valoare estimată de 6121,287 mii lei din 
care 977,348 mii lei TVA. 

Art.2. (1).Se însușesc cheltuielile aferente Proiectului și se prevăd în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare 
Rurală- P.N.D.R., potrivit legii. 

 (2). În cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală când pe 
parcursul implementării Proiectului anumite cheltuieli sunt încadrabile la cheltuieli neeligibile, 
acestea vor fi suportate integral de către beneficiarul proiectului. 

Art.3. Comuna Șieu Măgheruș se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii 
cheltuielilor de mentenanță a investiției la parametrii proiectați pe o perioadă de minimum 5 ani de 
la data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art.4. Suprafețele de teren agricol și operatorii economici deserviți de Proiect, după caz, 
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt însușite de consiliul local al comunei ,sunt 
cuprinse în anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. Prin acest Proiect se garantează asigurarea accesului public (fără taxe) la investiţia 
realizată prin proiect. 

Art.6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate și de ordonator principal de credite,al comunei Șieu Măgheruș . 

Art.7. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 
Șieu Măgheruș domnul Sorin-Aurel Mititean . 

  Art.8.   Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș   
online prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți 13 consilieri,  voturi pentru 13 ,abţineri 
- , împotrivă -  .  

 Art.9.  Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei,d- 
na Marinela Dalia Dan în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Șieu Măgheruș și 
Prefectului județului Bistrița Năsăud și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 
primăriei, precum și pe pagina de internet www. comuna-sieumagherus.ro  . 
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                             ANEXA LA HCL  nr.59/28.10.2021 

privind implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
RUTIERE AGRICOLE, ÎN COMUNA ȘIEU MĂGHERUȘ,JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD”   

 
1.Suprafețele agricole deservite de Proiectul aprobat însumează 898,27 ha și sunt 
urmatoarele : 
-  drumul de exploatație agricolă Șieu Măgheruș, care  deservește următoarele tarlale cu denumirile 
lor toponimice : Tarlalele 29, 29/10 LabII, 30/8, LabIII 31, Lab I 28/6 La halauă, 28/7 La halauă, 
28/2 In cornul  vii , 28/5 La halauă, 28/4, 28/3 În zleaman, 26 În coastă, 24/1 În coasta luiVeri, 24/2 
În pietrar, 24/3 La știubei, 94/3- suprafață  totală 365,90 ha; 
- drumul de exploatație agricolă Crainimăt  – Sărățel care, deservește următoarele tarlale cu 
denumirile lor toponimice : Tarla 66 Milhan ,suprafață totală 97,87 ha; 
- drumul de exploatație agricolă 2 Valea Măgherușului care, deservește următoarele tarlale cu 
denumirile lor toponimice : Tarlalele 21/1 Sub pădure, 21/2 La ciurgau, 21/3, 21/4 Rupturi, 21/5 
Dincolo de vie , 21/6 La Holinca, 21/7 Pe picior, 21/8 Valcele, 21/9 După școală, 21/11 La velniță, 
20/5 Langă știr , 12 Bunguri, 9, 20/2 Sub pădurea pietrii,15/1 Lazul ciurului ,suprafață totală 187,23 
ha . 
- drumul de exploatație agricolă 3 Valea Măgherușului (Ferma ) care, deservește următoarele tarlale 
: CF 27880,CF 27881,CF 27876-La Stanislau ,CF 29953-Criscăuana ,suprafață totală 156,20 ha.   
- drumul de exploatație agricolă 5 Crainimăt ( Balastiera CML) care, deservește următoarele tarlale 
cu denumirile lor toponimice : Tarla 66 Șes, suprafață totală 48,77 ha ; 
-drumul de exploatație agricolă Sărățel CFR care, deservește următoarele tarlale cu denumirile lor 
toponimice :Tarla 100 Căstăi, 71Perimetru 71/1 La cartofi, 70/1 Căstăi ,suprafață totală 42,30 ha  ; 
2.Societățile cu profil agricol care dețin sau folosesc parcele de teren cu orice titlu din  
Comuna Șieu Măgheruș deservite de Proiect în număr de 11 sunt următoarele : 
- S.C. Trans Star SRL – activitatea principală –Cultivarea cerealelor ; 
- S.C. Leta Gabi SRL –activitatea principală- Cultivarea cerealelor ,producție de panificație morărit ;  
- S.C. Agrotritticum SRL – activitatea principală – Cultivarea cerealelor; 
- SC. CarmoLactProd  SRL – activitatea principală –Cultivarea cerealelor,creșterea animalelor etc ; 
- S.C .Agrostar SRL– activitatea principală– Cultivarea altor plante permanente; 
- S.C.Ileximp SRL – activitate principală – Cultivarea cerealelor; 
- PFA Dolha –Cultivarea cerealelor; 
- PFA Moldovan Cătălin-Cultivarea cerealelor,creșterea animalelor; 
- II Pop Victoria – Creșterea bovinelor de lapte ; 
- PFA Câmpan Oana- Cultivarea cerealelor,creșterea animalelor etc ; 
- II Neagoș Alexandru-Cultivarea cerealelor; 
3.Societățile cu profil nonagricol cu sediul social sau secundar în comuna Șieu Măgheruș 
deservite de Proiect în numar de 10 sunt următoarele : 
- S.C Ben Milk Trade  SRL- activitatea principală – Comerț cu amănuntul al materialului lemons și 
al materialelor de construcții ,Depozitări; 
- S.C Bendear Cris SRL  -activitatea principală – Fabricare produse din lapte; 
- SC Agrotritticum SRL –activitatea principală  –Comercializare de flori ,plante semințe,fructe și 
legume proaspete în magazine specializate ; 

 



- SC Teraplast  S.A – activitatea principală – Fabricarea produselor din material plastic pentru 
construcții; 
- SC Terasteel SRL – activitatea principală- Producția de profile obținute la rece; 
- SC Teraplast Recycling S.A. – activitatea principală- Colectare și reciclare deșeuri din PVC; 
- SC Terabio Pack SRL – activitatea principală- Fabricarea articolelor de ambalaj din material 
plastic; 
- SC CML.RO SRL  –activitatea principală-  Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor ; 
- SC Campeador SRL  -activitatea principală –  Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și 
nerezidențiale ; 
- II   Pop Victoria – activitatea principală–comerț cu ridicata al animalelor vii și al produselor din 
lapte ,ouă ,uleiuri și grăsimi comestibile; 
4.Caracteristici tehnice ale Proiectului . 
Toate informatiile tehnice privind proiectul „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
RUTIERE  AGRICOLE,ÎN COMUNA ȘIEU MĂGHERUȘ ,JUDEȚUL BISTRIȚA NĂSĂUD  
”) se regăsesc în proiectul nr.4.8/2020 faza ,studiu de fezabilitate elaborate de S.C. DP Proiect SRL 
însușit de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș prin prezenta hotărâre 
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