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HOTĂRÂREA nr. 39 

din 28.10.2021 

privind aprobarea implementarii proiectului:   

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA 

CUDALBI, JUDETUL GALATI” 

 

Consiliul local al comunei Cudalbi, județul Galati, întrunit în ședință ordinara în data de 28.10.2021 

Având în vedere urmatoarele: 

a) referatul de aprobare cu nr. 312/s/26.10.2021 prezentat de către primarul comunei Cudalbi, în 

calitatea sa de inițiator, 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 cu nr. 

313/s/26.10.2021; 

c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Cudalbi cu nr. 

314/s/26.10.2021; 

d) Ghidul Solicitantului aferent Submasurii 4.3 – “Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole si silvice” - COMPONENTA – INFRASTRUCTURA DE 

ACCES AGRICOLA -  din cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020; 

In conformitate cu prevederile: 

-Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- H.G. nr. 907 / 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

    Avand in vedere prevederile art.129 alin. (7) lit.m, art.139 alin (3) lit e din OUG nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

In temeiul art. 196 alin(1) lit.” a” din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind codul administrativ. 

 

Consiliul Local al Comunei CUDALBI adoptă prezenta hotărâre. 

 



 

 

Art.1. -Se aprobă implementarea proiectului „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 

RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI”, denumit în 

continuare Proiectul. 

Art.2 –Se aproba necesitatea, oportunitatea si potentialul economic al proiectului 

„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE AGRICOLE IN COMUNA 

CUDALBI, JUDETUL GALATI”.  

Art.3 –Se aproba documentatia tehnico-economica (studiul de fezabilitate) si indicatorii 

tehnico-economici aferenti investitiei:  „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

AGRICOLE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI”. 

Art.4. -Cheltuielile aferente Proiectului (eligibile si neeligibile, inclusiv sumele necesare 

pentru cofinantarea acestuia, daca va fi cazul) 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. 

Art.5. -Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

Art.6. –Suprafetele deservite de investitie, precum si agentii economici (agricoli si non-

agricoli), obiective turistice si agroturistice, deservite direct de investitie sunt cuprinsi în              

anexă nr. 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.7 –Consiliul local se angajeaza sa asigure accesul public (fara taxe) la investitia 

realizata prin proiect. 

Art.8. -Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, respectiv domnul Grigore Gheonea. Acesta va asigura 

relatia cu AFIR in derularea Proiectului.  

Art.9. -Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Cudalbi, judetul Galati.   

Art.10. -Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 

prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Galati și se aduce la cunoștință publică 

prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet https://comunacudalbi.ro/  

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                           CONTRASEMNEAZA 

      Adriean Mihalache                                                                       SECRETAR GENERAL 

  ALBU CONSTANTIN 
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ANEXA NR. 1 la HOTARAREA nr. 39 din 28.10.2021 

Pentru implementarea proiectului: „MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE 

AGRICOLE IN COMUNA CUDALBI, JUDETUL GALATI” 

 Suprafata agricola totala deservita de investitie este de 1.590,04 ha. 

 Agenti economici din domeniul agricol deserviti direct de investitie 

Prin implementarea proiectului, vor fi deserviti  direct un numar de 14 agenti economici 

din domeniul agricol, astfel: 

 

 Agenti economici din domniul non-agricol, obiective turistice si agroturistice deserviti 

direct de investitie – nu este cazul. 

Traseul propus prin proiect nu are acces la agenti economici din domeniul non-agricol, 

obiective turistice si/sau agroturistice.  

 

 

 


