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HOTĂRÂRE 

privind instrumentarea proiectului   

„Modernizarea drumurilor de exploataţie agricolă de pe teritoriul oraşului Amara, judeţul Ialomiţa”  

în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 125a -« Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii » 

 

              Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomita; 

Având în vedere: 

-expunerea de motive a primarului oraşului Amara; 

-avizul Comisiei pentru activităţi economico-financiare şi buget; 

-prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-prevederile Ghidului solicitantului-Programul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 125a -

« Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii »; 

-prevederile art.36 alin.4 lit.(d) şi art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată; 

              În temeiul art.45  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

Art. 1 : - Consiliul local al oraşului Amara, judeţul Ialomiţa prin prezenta hotărâre  stabileşte realizarea  şi 

instrumentarea unui proiect de îmbunătăţire a drumurilor agricole: 

De 27/2, De 57, De 58, De 105/2-parţial, De 129/1, De 132, De 228/2-parţial, De 229/7, De 233-parţial, 

De 244,  De 321, De 337/1. 

 -  Modernizarea drumurilor agricole de exploataţie este necesară datorita gradului ridicat de deteriorare a 

acestora, punându-se în pericol siguranţa circulaţiei şi dezvoltarea economică a comunităţii; accesul la 

exploataţiile agricole din zonă este mult îngreunat, drumul fiind impracticabil, greu accesibil şi impropriu 

traficului mai ales în perioada campaniilor agricole, iar circulaţia de pe drumul naţional Dn 2c, care preia 

în prezent traficul agricol din zonă este dificilă, devenind chiar periculoasă datorită tractoarelor, căruţelor sau  

maşinilor agricole care de multe ori împrăştie pământ sau resturi vegetale, pe carosabil. 

 - Oportunitatea pentru realizarea drumului agricol este accesarea de fonduri nerambursabile din Fondul  

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), Măsura 125 – Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, Submăsura 125a 

„Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”care se 

deruleaza prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit. 

  - Pentru  anul 2010 în bugetul local este prevazută suma pentru pregătirea şi depunerea proiectului, 

urmând ca pentru fiecare an de implementare să se prevadă în bugetul anual lucrările şi sumele necesare 

pentru cofinanţarea investiţiei (cheltuielile neeligibile cât şi cheltuielile eligibile până la rambursare). 

  - Consiliul local se angajează să suporte cheltuielile de mentenanţă/întreţinere şi gestionare a investiţiei, 

pe o perioadă de cel puţin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare şi să asigure 

exploatarea drumurilor în conformitate cu reglementările în vigoare.  

  - Proiectul va deservi exploataţiile agricole din zonă în suprafaţă totală de: 290 ha în mod direct conform 

anexei 1 la prezenta hotărâre şi 300 ha în mod indirect. 



 

 

 

Drumurile ce se vor moderniza prin proiect vor asigura accesul  public la exploataţiile agricole din zonă  

fără taxe, acestea făcând parte din patrimoniul public al oraşului Amara, conform HCL 22/2010. 

 

Art.2:-Pe durata pregătirii proiectului şi a implementării acestuia, se vor respecta prevederile legislaţiei 

comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei 

energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

 

Art.3:-Se împuterniceşte primarul oraşului Amara să semneze toate documentele legate de cererea de 

finanţare si proiectul menţionate la art.1. 

 

Art.4:-Primarul oraşului Amara împreună cu aparatul de specialitate, vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre, care va fi comunicată, conform prevederilor legale de către secretarul oraşului Amara. 
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