PRIMARIA COMUNEI BRATOVOESTI
JUDETUL DOLJ

PROIECT DE HOTARARE NR.24/24.08.2015
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al Proiectului “Modernizare
Drumuri de Exploatare Agricola in comuna Bratovoesti, judetul Dolj.”

Analizand prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Investitii
pentru Dezvoltarea, Modernizarea sau adapatarea Infrastructurii Agricole si Silvice – Sub
– Masura 4.3 – Componenta – Insfrastructura de Acces Agricola.
- Ca o motivatie ce priveste necesitatea realizarii investitiilor in infrastructura rurala,
pentru modernizarea si imbunatatirea starii tehnice a acesteia si in acelasi timp
imbunatatirea conditiilor de viata si munca in spatial rural,
- Luand in considerare prevederile Hotararii de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea
structurii devizului general si a metodologiei privind elaborarea devizului general pentru
obiectivele de investitii si lucrari de interventii,
- Luand act de proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bratovoesti, judetul
Dolj, de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, precum si de avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local,
In temeiul prevederilor art 36 alin 1 si art 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al comunei Bratovoesti,

HOTARASTE:
Art. 1. Necesitatea si oportunitatea investitiei de modernizare a drumurilor de exploatare
Agricola, deriva din faptul ca implementarea proiectului asigura dezvoltarea activitatilor
economice, optimizeaza accesul retelei de drumuri agricole la reteaua drumurilor publice,
reduce la un indice de ocupare minim al suprafetelor folosindu-se cu prioritate drumurile
existente, deschizandu-se altele numai in situatiile in care se justifica accesul direct al
tractoarelor, masinilor agricole si a mijloacelor de transport la fiecare tarla, sola sau
parcela, scurtarea distantelor de transport pentru reducerea cheltuielilor aferente,
operativitate in transportul personalului activ la executarea lucrarilor tehnologice,
transportul materialelor si al productiei vegetale obtinute.
Drumurile de exploatare alese prin proiect sunt :
1. Drum de exploatare DE 368 lungime 2331.459 metri
2. Drum de exploatare DE 446 lungime 2323.714 metri
3. Drum de exploatare DE 384 lungime 1898.811 metri
Art.2. Lucrarile sunt prevazute bugetul local pentru perioada de realizare a investitiei.
Investitia este prevazuta in bugetul, local pentru perioada de realizare a acesteia.

Art. 3. Angajamentul de a suporta chetuielile de intretinere si/sau repararea investitiei si
dupa caz cofinantarea investitiei. Comuna Bratovoesti se angajaza sa asigure exploatarea
drumurilor agricole propuse pentru modernizare in conformitate cu reglementarile in
vigoare privind conditiile de exploatare a acestora si sa suporte cofinantarea investitiei,
daca este cazul.
Art.4. Suprafele/obiectivele/agentii economici, deservite / protejate de investitie.
Suprafata deservita de investitia propusa este de 763,6 ha, compusa dintr-un
numar de 34 tarlale, dupa cum urmeaza :
T. 2 = 19 ha
T. 4 = 105,3 ha
T. 5 = 7,6 ha
T. 6 = 39,7 ha
T. 7 =8.7 ha
T. 60 = 7.9 ha
T. 61= 27.7 ha
T. 62 = 5.6 ha
T. 63 = 43.9 ha
T. 63/1 = 19.2 ha
T. 64 = 9.7 ha
T. 65= 20.5 ha
T. 66 = 27.5 ha
T. 67 = 36.5 ha
T. 68 = 28.9 ha
T. 69 = 10.6 ha
T. 70 = 31.00 ha
T. 72 = 7.9 ha
T. 73 = 53.4 ha
T. 74 = 15.9 ha
T. 75 = 19.6 ha
T. 77 = 12.1 ha
T. 78 = 21.2 ha
T. 79 = 25.00 ha
T. 83 = 9.1 ha
T.84 = 8.2 ha
T. 85 = 29.4 ha
T. 86 = 37.7 ha
T. 87 =11.5 ha
T. 88 = 22.5 ha
T. 89 = 24.8 ha
T. 106 = 6.2 ha
T. 107= 7.9 ha
T. 108= 1.9 ha

Agentii economici deserviti de investitia propusa sunt :
Agenti agricoli :

1.SC Zof Impex SRL,care detine o suprafata de 460 ha, pe care o foloseste
pentru cultivarea cerealelor si plantelor oleaginoase.
2. Oancea Elena Adela PFA , care detine o suprafata de 94.53 ha, pe care o
foloseste pentru cultivarea cerealelor si plantelor oleaginoase.
3.Oancea Virginia Madalina PFA, care detine o suprafata de 92.49 ha , pe
care o foloseste pentru cultivarea cerealelor si plantelor oleaginoase.

1.
2.
3.

Agenti non – agricoli :
SC Abiser S.R.L., obiectul de activitate – alimentatie publica, iar drumul de care
este deservita se numeste Strada Primariei
SC Mariol S.R.L. obiectul de activitate – alimentatie publica, iar drumul de care
este deservita se numeste Strada Primariei
Bobosca Aurel A.F. obiectul de activitate – alimentatie publica, iar drumul de
care este deservita se numeste Strada Primariei.

Art. 5. Comuna Bratovoesti se angajaza sa suporte cheltuielile de intretinere
si/sau reparare a investitiei precum si gestionarea investitiei de la data la care
investitia a fost data in exploatare pe perioada de minim 5 ani.
Art. 6. Asigurarea accesului public la investitia propusa va fi fara taxe.
Art. 7. Consiliul Local Bratovoesti insarcineaza ca reprezentant legal al proiectului pe
MARIN ION – primarul comunei Bratoovesti.
Art. 8. Prezenta hotarare se va duce la indeplinire, se va aduce la cunostinta publica, se
va comunica domnului Primar si Institutiei Prefectului – Judetul Dolj.
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PRIMARIA COMUNEI BRATOVOESTI
JUDETUL DOLJ

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al Proiectului
“Modernizare Drumuri de Exploatare Agricola in comuna Bratovoesti, judetul Dolj.”

-

Avand in vedere :
raportul de specialitate

Analizând prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014-2020 Investitii

pentru Dezvoltarea, Modernizarea sau adapatarea Infrastructurii Agricole si Silvice – Sub
– Masura 4.3 – Componenta – Insfrastructura de Acces Agricola.
- Luând în considerare prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii
- Pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

Propun Consiliului Local al comunei Bratovoesti aprobarea prezentului proiect de
hotarare.
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PRIMĂRIA COMUNEI BRATOVOESTI
JUDETUL DOLJ

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate al Proiectului
“Modernizare Drumuri de Exploatare Agricola in comuna Bratovoesti, judetul Dolj.”

- Analizând prevederile Programului Naţional de Dezvoltare Locala, aprobat prin Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr. 28/2013;
- Luând în considerare prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii
- Pe baza prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare,

Avand in vedere faptul ca se doreste Modernizarea drumurilor de exploatare
agricola din comuna Bratovoesti si cum in urma studierii prevederilor legislative se
impune apobarea Studiului de fezabilitate, in aceste conditii consider proiectul legal si
oportun, recomandand aprobarea proiectului de hotarare.
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