ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
CONSILIUL LOCAL

H O T A R Â R E A NR. 146
privind implementarea şi finanţarea proiectului„Modernizare drum de exploatare în
comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare
Rurala 2014-2020, Submăsura 4,3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau
adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta – infrastructura de acces
a gr i c ol ă ”
Consiliul Local Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de 21.09.2016
Având în vedere : proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Comunei Poarta Albă cu privire la
necesitatea implementării proiectului „Modernizare drum de exploatare în comuna Poarta Albă, județul
Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Submăsura 4.3 „Investiții
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice- componenta –
infrastructura de acces agricolă”, expunerea de motive a primarului comunei Poarta Albă, dl. Delicoti
Vasile, raportul compartimentului de specialitate asupra necesităţii realizării investiţiei, avizul comisiilor
de specialitate nr.1, 2 şi 3 , precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei;
În conformitate cu prevederile art.120 și art.121, alin.(1) și (2) din Constituția României,
republicată, art.8 și 9 din Cartea europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie
1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art.7, alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.
287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și comnpletările ulterioare, referitoare la contracte
și convenții, art.20 și art.21 din Legea cadru a descentralizării nr.195/2006, legea nr. 273/2006 privind
finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul local luând act de necesitatrea și oportunitatea investiției.
În baza art.36, alin.(2), lit.”b” și ”d” precum și cele ale alin. (4) lit.d din Legea nr. 215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.4, lit. (a) și celor ale art.115, alin.(1), lit.”b” din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - (1) Se aprobă necesitatea , oportunitatea și potențialul economic al investiției „Modernizare
drum de exploatare în comuna Poarta Albă, județul Constanța”
(2) Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul „Modernizare drum de exploatare
în comuna Poarta Albă, județul Constanța” în cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 20142020,Submăsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole
și silvice- componenta – infrastructura de acces agricolă” și implementarea proiectului care face obiectul
cererii de finanţare, în valoare de 4.432.638 lei fără TVA.
(3) Suprafata totala de drum construit este de 5036 m și se compune din:
-D.E. 808 in suprafata de 170 m
-D.E. 807/2 in suprafata de 779 m
-D.E. 706 in suprafata de 2745 m
-D.E. 700 in suprafata de 332 m
-D.E. 719 in suprafata de 580 m
-D.E. 697/22 in suprafata de 430 m
(4) Lucrările ce se vor executa în cadrul proiectului vor fi prevazute în bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei.
(5) Consiliul Local se angajează să asigure funcționarea drumurilor construite la parametrii
proiectați, întreținerea și repararea lor după finalizarea proiectului.
Art. 2. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor necesare implementării optime a proiectului, în
condiţiile impuse de Programul Național de Dezvoltare Rurală şi legislaţia în vigoare.
Art.3. - (1) Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul la exploatații agricole în
suprafață totală de 450 hectare.

(2) Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul catre un numar de 3 agenti
economici care iși desfășoară activitate în sector agricol, după cum urmează:
• FERMA 5 S.R.L. –sediul social Poiana, Str. Albatros, Ferma 5, SC Horticola SA, Nr.78, județul
Constanța – activitatea principală – cultivarea legumelor si a pepenilor, a radacinoaselor si tuberculilor 0113 având cod unic de înregistrare 17447659 din data de 05.04.2005 și număr de ordine în registrul
comerțului J13/1122/05.04.2005 conform certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr. 1456522 – proiectul Modernizare drum de
exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole pe care le
exploataeaza.
•
S.C. AGRO BRAVA S.R.L. – sediul social Poiana, Fosta Fermă 6 SC HORTICOLA S.A., Județul
Constanța - activitatea principală – cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor – 0113 având cod
unic de înregistrare 15418517 din data de 09.05.2003 și număr de ordine în registrul comerțului J13/1472/07.05.2003
conform certificat eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța
Seria B nr. 1809833 – proiectul Modernizare drum de exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud.
Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole aflate în exploatarea agentului economic S.C. AGRO
BRAVA S.R.L. în comuna Poarta Albă conform declarației de suprafață emisă de APIA pentru id-ul de fermier al agetului
economic RO247319138.
(2)
PUȘCUȚĂ ANIȘOARA ( GEORGIANA) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ – sediul social Comuna
Poarta Albă, str. Salciilor, Nr. 16, Județul Constanța – activitatea principală – cultivarea cerealelor cultivarea
cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase 0111 având cod unic de înregistrare 16093383 din data de 30.01.2004 și număr de ordine în registrul
comerțului F13/233/29.01.2004 conform certificat de înregistrare eliberat de Oficiul Național al Registrului
Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr.1813961 – proiectul Modernizare drum de
exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop accesibilizarea terenurilor agricole aflate în
exploatarea agentului economic PUȘCUȚĂ ANIȘOARA ( GEORGIANA) ÎNTREPRINDERE FAMILIALĂ.
(3)
Drumurile de exploatare construite vor asigura accesul catre un numar de 1 agenti
economici care iși desfășoară activitate în sector non-agricol, după cum urmează:
•
S.C. ZYX TRUCK TERMINAL S.R.L. –sediul social Poarta Albă, str. Primăriei, nr. 4,
Județul Constanța - activitatea principală – transporturi rutiere de mărfuri 4941 având cod unic de
înregistrare 3698588/05.04.1993 și număr de ordine în registrul comerțului J13/2112/17.03.1992 conform certificat
eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța Seria B nr. 2275474
– proiectul Modernizare drum de exploatare agricolă comuna Poarta Albă, jud. Constanța are drept scop
ușurarea activității de transport desfășurată de agentul economic S.C. ZYX TRUCK TERMINAL S.R.L., care în
momentul de față este nevoit să aleagă rute ocolitoare pentru desfășurarea activității principale.
(3) Drumurile construite vor constitui rute alternative de preluare a traficului agricol de pe
DN 22C și DJ 228A.
(4) Drumurile construite vor fi de utilitate publică și vor fi puse la dispoziția comunității cu
titlu gratuit.
Art.4. - 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 şi achiziţiilor publice.
Art.5. - Împuternicirea Primarului Comunei Poarta Albă să semneze toate documentele legate de
cererea de finanţare şi proiectul mai sus menţionat.
Art.6. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare Instituției Prefectului – Județul
Constanța – pentru control și verificarea legalității, persoanelor interesate in vederea aducerii la indeplinire
și o va face publică prin afișare.
Art.7. - Prezenta hotarare a fost aprobata cu 11 voturi „pentru”, 0 voturi „impotriva”, 0 ”abtineri”, din
totalul de 11 voturi exprimate.

POARTA ALBA, 21.09.2016
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER,
ȚIGMEANU FLORENTINA
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR U.A.T.,
CUMPĂNAȘU CAMELIA

