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JUD. MARAMURES

Prezenta Nota justificativa a fost aprobata prin Hotararea
Consiliului Local nr. 41 din 05.11. 2008
VIZAT PRIMAR
IOANA TRIFOI

APROBAT ORDONATOR DE
CREDITE
NOTA JUSTIFICATIVA

Referitoare la modificarea structurii proiectului integrat, prin care Consiliul
Local al comunei Botiza va solicita finantare din cadrul FEADR Masura 3.2.2.,
sesiunea octombrie – noiembrie a.c.
Modificarile propuse sunt urmatoarele : a) se renunta la urmatoarele
obiective (care au fost initial aprobate – prin H.C.L.Botiza nr. 10 din
04.04.2008 şi nr. 11 din 04.04.2008 ): 1) constructie si dotare Centru social
de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati, 2) constructie teren de
fotbal, 3) constructie teren de volei, 4) achizitii utilaje pentru intretinerea
infrastructurii locale si dezapeziri; 5) extindere retea electrica mono si trifazata
pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.
• se introduce in proiectul integrat un nou obiectiv, si anume retea de
canalizare si statie de epurare. Dupa introducerea acestui nou obiectiv,
bugetul proiectului nu va permite alocarea de resurse financiare pentru toate
obiectivele (cele initiale si cel nou introdus), motiv pentru care se renunta la
cele 5 obiective enumerate mai sus.
Motivele economice ale operarii acestor schimbari sunt urmatoarele :
- prin introducerea in bugetul proiectului integrat a costurilor aferente
retelei de canalizare si statiei de epurare, nu mai ajung resurse financiare
si pentru cele 5 (cinci) obiective la care se renunta;
- pentru obiectivele la care s-a renuntat urmeaza a se solicita alte surse
de finantare intr-un viitor apropiat.
- bugetul local nu dispune de resursele financiare necesare realizarii
investitiilor ce vor face obiectul proiectului integrat amintit mai sus si, in
consecinta, este imperios necesar a se solicita o finantare din fonduri
FEADR, in cadrul Masurii 3.2.2.
Ca urmare a operarii modificarilor mai sus amintite, obiectivele care vor
intra in componenta respectivului proiect integrat sunt :
Reţea de canalizare şi staţie de epurare
Modernizare uliţe comunale
reabilitarea si modernizarea Caminului cultural ;
amenajare centru civic ;
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Motivele tehnice si legislative pentru care se reconcepe
structura proiectului integrat prin care urmeaza a se solicita fonduri FEADR in
cadrul Masurii 3.2.2.sunt urmatoarele :
1) desi in localitatea Botiza exista retea de apa comunala, utilizarea
acesteia in conditiile cerute de legislatia de mediu impune construirea
retelei de canalizare si a statiei de epurare. Dintr-o eroare umana,
acest ultim obiectiv nu a fost inclus in structura proiectului integrat;
2) este o cerinta de ordin tehnologic ca executia retelei de canalizare si
implicit, a statiei de epurare, sa preceada lucrarilor de modernizare a
strazilor comunale. Daca aceasta cerinta nu este indeplinita, executia
la o data ulterioara (intr-un viitor incert) a retelei de canalizare ar duce
la deteriorarea pe intregul traseu a lucrarilor ce vor fi fost deja
executate pentru asfaltarea ulitelor comunale, ceea ce ar insemna atat
cheltuieli banesti nejustificate, precum si eforturi tehnice si umane fara
sens;
3) fara efectuarea in prealabil a lucrarilor de canalizare, amenajarea
centrului civic ar fi lipsita de functionalitate, respectiva amenajare nu sar mai incadra in standardele europene din acest domeniu ;
4) numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma acestor
investitii este de 2861
5) obiectivele mai sus amintite sunt prevăzute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investiţiei la punctul nr. VIII din Strategia locală
de dezvoltare a comunei Botiza .
6) se solicita Consiliului Local asumarea obligatiei de a suporta
cheltuielile de mentenanta si gestionarea investiţiei pentru obiectivele
ce vor fi realizate prin implementarea respectivului proiect integrat;
7) se solicita Consiliului Local sa-si ia angajamentul de a asigura
exploatarea respectivelor obiective in conformitate cu reglementările
in vigoare pentru fiecare tip de investitie in parte;
8) suplimentar, se solicita Consiliului Local completarea HCL nr. 10 din
04.04.2008 şi nr. 11 din 04.04.2008 cu urmatorul enunt: lucrarile de
reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu
vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce
va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramureşană;
9) avand in vedere serviciile adiţionale (care sunt si suplimentare
totodata, nefiind incluse în contractul iniţial) aferente intocmirii studiului
de fezabilitate in noua sa structura, dar tinand cont de faptul ca aceste
servicii sunt necesare si primordiale pentru îndeplinirea contractului de
prestari servicii aferent intocmirii proiectului integrat in noua sa forma,
solicit Consililului local sa propuna conducerii Primariei Botiza sa
incheie un act aditional la contractul nr. 1078 din data de 26.05.2008
cu consultantul SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional
din care sa rezulte acceptul consultantului de a renunta la pretentia
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platii studiului de fezabilitate in vechea sa componenta si de a-i solicita
o oferta de intocmire a studiului de fezabilitate in noua componenta a
obiectivelor de investitii. Actul aditional ce va fi intocmit in acest sens
va respecta intrutotul spiritul HG 34/2006 – actualizate, incadrandu-se
in prevederile Art.122, litera „i” din acest act legislativ, precum si
Art.123 din acelasi act legislativ.
In concluzie, precizam faptul ca fara introducerea in structura
proiectului integrat a obiectivului „retea de canalizare si statie de
epurare”, cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural,
celelalte obiective nu sunt realizabile.
REFERENT
Vasile Grosan
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ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
HOTARAREA NR. 41/2008
Consiliul local al comunei Botiza
Referitoare la modificarea structurii proiectului integrat, prin care
Consiliul Local al comunei Botiza va solicita finantare din cadrul FEADR
Masura 3.2.2., sesiunea octombrie – noiembrie a.c.
conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
• Art.1 prezenta Hotarare modifica HCL Botiza nr. 10 şi nr. 11 din data de
04.04.2008 in sensul ca se elimina din proiectul integrat ce va fi inaintat catre
C.R.P.D.R.P. Satu Mare in vederea obtinerii unei finantari prin FEADR,
Masura 3.2.2 urmatoarele obiective: 1) constructie si dotare centru social de
asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren de
fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4)
achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri, precum
si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere retea electrica
mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.
• Art. 2. se introduce in locul obiectivelor la care s-a renuntat unul nou si
anume: construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare. Aceasta
deoarece este o cerinta de ordin tehnologic ca executia retelei de canalizare
si implicit, a statiei de epurare, sa preceada lucrarilor de modernizare a
strazilor comunale. Precizam ca fara introducerea in structura proiectului
integrat a obiectivului „retea de canalizare si statie de
epurare”, cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural,
celelalte obiective nu sunt realizabile.
Art.3. respectiva investitie va avea urmatoarele obiective: a) modernizare
ulite comunale Botiza; b) reabilitarea si modernizarea caminului cultural; c)
amenajare centru civic; d) retea de canalizare si statie de epurare.
• Art.4. realizarea respectivei investitii in componenta stipulata la art.3 din
prezenta Hotarare este necesara si oportuna pentru comunitatea locala;
• Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma
realizarii acestor obiective este de 2861 .
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• Art. 6. realizarea obiectivelor de mai sus este prevăzuta în bugetul local
pentru perioada de realizare a investiţiei la punctul VIII din Strategia de
Dezvoltare a Comunei Botiza .
• Art. 7. Consiliul Local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de
mentenanta si gestionarea investiţiei pentru obiectivele ce vor fi realizate prin
implementarea respectivului proiect integrat;
• Art. 8. Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea
respectivelor obiective in conformitate cu reglementările in vigoare pentru
fiecare tip de investitie in parte;.
• Art.9 : Consiliului Local completeaza HCL nr. 10 şi nr. 11 din data de
04.04.2008 cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de modernizare a
Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic specificul local al
cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi
tipic maramuresana.
• Art. 10 : Se va incheia un act aditional la contractul nr. 1078 din data de 26.05.2008
cu consultantul SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional din care
sa rezulte acceptul consultantului de a renunta la pretentia platii studiului de
fezabilitate in vechea sa componenta si de a-i solicita o oferta tehnico-economica de
intocmire a studiului de fezabilitate in noua structura a obiectivelor de investitii.
Actul aditional ce va fi intocmit in acest sens va respecta intrutotul spiritul HG
34/2006 – actualizate, incadrandu-se in prevederile Art.122, litera „i” din acest act
legislativ, precum si Art.123 din acelasi act legislativ.
Luând in dezbatere raportul compartimentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei BOTIZA, referitor la proiectul
de Hotarare;

Avand in vedere expunerea de motive si proiectul de
Hotarare initiat de d-na primar al comunei, raportul organului de
specialitate din cadrul primăriei, avizul comisiei de specialitate din
cadrul consiliului local şi al secretarului comunei, in baza
prevederilor art. 36, lit. b, si alin (4), lit. b din Legea nr. 215/2001 a
administratiei publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare, republicata in Monitorul Oficial nr. 123/20 februarie
2007, se adopta Hotararea de mai jos :
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HOTARASTE
Art. 1. – Se aproba accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2.
pentru realizarea in comuna BOTIZA a urmatoarelor obiective:
a ) reţea de canalizare şi staţie de epurare
b ) modernizare ulite comunale Botiza
c ) reabilitarea si modernizarea Caminului cultural
d ) amenajarea centrului civic;
Art.2 : Se modifica HCL Botiza nr. 10 şi nr. 11 din data de 04.04.2008 in
sensul ca se elimina din proiectul integrat ce va fi inaintat catre
C.R.P.D.R.P. Satu Mare in vederea obtinerii unei finantari prin FEADR,
Masura 3.2.2. urmatoarele obiective: 1) constructie si dotare centru social
de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren
de fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4)
achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri,
precum si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere retea
electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.
Art. 3: Se introduce in locul obiectivelor la care s-a renuntat unul nou si
anume: construirea retelei de canalizare si a statiei de epurare. S-a
procedat la aceasta modificare deoarece fara introducerea in structura
proiectului integrat a obiectivului „retea de canalizare si statie de epurare”,
cu exceptia reabilitarii si modernizarii Caminului cultural,
celelalte
obiective nu sunt realizabile. Urmare a acestor modificari, investitia ce
face obiectul respectivului proiect integrat va avea doar 4 (patru) obiective
si anume cele precizate la Art.1 din prezenta Hotarare.
Art. 4. realizarea respectivei investitii in componenta stipulata la art.1 din
prezenta Hotarare este necesara si oportuna pentru comunitatea locala;
Art. 5. numărul de locuitori ai comunei care vor beneficia de pe urma
realizarii acestor obiective este de 2861 .
Art. 6. realizarea obiectivelor de mai sus este prevăzuta în bugetul local
pentru perioada de realizare a investiţiei la punctul VIII din Srtategia locală
de dezvoltare a comunei Botiza .
Art. 7. Consiliul Local isi asuma obligatia de a suporta cheltuielile de
mentenanta si gestionarea investiţiei.
Art. 8. Consiliul Local isi ia angajamentul de a asigura exploatarea
respectivelor obiective in conformitate cu reglementările in vigoare pentru
fiecare tip de investitie in parte;.
Art.9: Consiliului Local hotaraste completarea HCL nr. 10 şi nr. 11 din
data de 04.04.2008 .cu urmatorul enunt: lucrarile de reabilitare si de
modernizare a Caminului cultural din com. Botiza nu vor altera prin nimic
specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va fi achizitionata la
capitolul „dotari” va fi tipic maramuresana.
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Art. 10 - Consililului local propune conducerii Primariei Botiza sa incheie un
act aditional la contractul nr. 1078 din data de 26.05.2008 cu consultantul
SC’STELUTA IMPEX’SRL SATU MARE, act aditional din care sa rezulte
acceptul consultantului de a renunta la pretentia platii studiului de fezabilitate
in vechea sa componenta si de a-i solicita o oferta tehnico-economica de
intocmire a studiului de fezabilitate in noua structura a obiectivelor de
investitii. Actul aditional ce va fi intocmit in acest sens va respecta intrutotul
spiritul HG 34/2006 – actualizate, incadrandu-se in prevederile Art.122, litera
„i” din acest act legislativ, precum si Art.123 din acelasi act legislativ.

Art. 11.- Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului – Judetul MARAMURES
- Primarului comunei Botiza
- Dosar hotărâri ale consiliului local
- Opiniei publice prin afişare

PRESEDINTE DE SEDINTA
PETREUŞ VASILE

Botiza la 05.11.2008

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
GROŞAN IOANA
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Anexa la Hotararea nr. 41 din 05.11.2008
Privitor la obiectivele care nu vor mai face parte din proiectul
integrat. Datorita faptului ca dupa introducerea unui nou obiectiv si
anume
reteaua de canalizare si a statiei de epurare, bugetul
proiectului nu va permite alocarea de resurse financiare pentru toate
obiectivele (cele initiale si cel nou introdus), motiv pentru care se
renunta la urmatoarele 5 obiective: 1) constructie si dotare centru social
de asistenta pentru batrani si persoane cu dizabilitati; 2) amenajare teren
de fotbal; 3) amenajare teren multifunctional pentru volei-handbal-tenis; 4)
achizitie utilaje pentru intretinerea infrastructurii locale si dezapeziri,
precum si pentru colectarea si transportul deseurilor; 5) extindere retea
electrica mono si trifazata pana la amplasamentul obiectivelor in cauza.

In consecinta obiectivele care vor fi cuprinse in proiectul
pentru accesarea fondurilor FEADR Masura 3.2.2. sunt urmatoarele:
1 ) reţea de canalizare şi staţie de epurare
2 ) modernizare ulite comunale Botiza
3 ) reabilitarea si modernizarea Caminului cultural
4 ) amenajarea centrului civic;
Se completeaza HCL nr. 10 şi nr. 11 din 04.04.2008 cu urmatorul enunt:
lucrarile de reabilitare si de modernizare a Caminului cultural din com. Botiza
nu vor altera prin nimic specificul local al cladirii, iar costumatia artistica ce va
fi achizitionata la capitolul „dotari” va fi tipic maramureşană.
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