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ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ERNEI
Codul de înregistrare fiscală: 4323462

.................
HOTĂRÂREA

STEMA
UNITĂŢII
ADMINISTRATIVTERITORIALE

nr. 29 din 20.05. 2016
privind implementarea proiectului „ASFALTAREA UNOR STRĂZI DIN
LOCALITATEA ERNEI, COMUNA ERNEI, JUDEŢUL MUREŞ”
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
f) Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările
ulterioare, se menționează următoarele avize, prevăzute de lege:
- Agenţia pentru Protecţia Mediului Mureş
- Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Mureş
- Direcţia Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Mureş
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Ernei, în calitatea sa de
inițiator, înregistrat cu nr.4669/16.05.2016, 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,
înregistrat cu nr.4736/17.05.2016, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Ernei, cu
nr.4792/18.05.2016
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică/notă de fundamentare a fost
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.28/20.05.2016 privind aprobarea Documentaţiei de
avizare a lucrărilor de intervenţii pentru proiectul „Asfaltarea unor străzi din localitatea Ernei,
Comuna Ernei, Judeţul Mureş”

Consiliul Local al Comunei Ernei adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului „Asfaltarea unor străzi din localitatea
Ernei, Comuna Ernei, Judeţul Mureş”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului 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. 3. - Proiectul „Asfaltarea unor străzi din localitatea Ernei, Comuna Ernei, Judeţul
Mureş” confirmă oportunitatea, respectiv corespunde unor necesităţi evidente, identificate la nivelul
celor 5.835 locuitori din comuna Ernei. Necesitatea lucrărilor propuse este în primul rând
argumentată de starea fizică a străziilor din propuse spre reabilitare. Realizarea acestei investiţii este
impusă de necesitatea asigurării circulaţiei rutiere şi pietonale în condiţii de confort optim şi condiţii
de siguranţă. Modernizarea străziilor este oportună, datorită faptului că acestea sunt un factor
determinant atât în creşterea eficienţei activităţilor economice locale cât şi în ameliorarea calităţii
mediului şi diminuarea surselor de poluare. Având în vedere faptul că pentru economie căile de
comunicaţie reprezintă un factor principal care favorizează dezvoltarea tuturor segmentelor de
activitate, ele mijlocind mobilitatea oamenilor, a mărfurilor şi a bunurilor materiale proiectul va
contribui la creşterea potenţialului economic al zonei.
Art. 4. - 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. 5. - Se aprobă cofinanţarea proiectului prin suportarea tuturor cheltuielilor neeligibile
impuse de implementarea proiectului prevăzut la art.1, din surse proprii sau atrase, precum şi
cheltuielile de întreţinere şi exploatare
Art. 6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa 1, care este parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa
calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 8. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei
Ernei, reprezentantul legal al comunei Ernei Dl. Janosi Ferenc fiind nominalizat pentru relaţia cu
AFIR în derularea proiectului. .
Art. 9. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei Ernei, în
termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Ernei și prefectului județului Mureş și se aduce la
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet
www.primariaernei.ro .

L.S.

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

Gabriella

Secretarul Comunei Ernei

Kali

Mihaly

(prenumele și numele)

Hochbauer
(prenumele și numele)

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL,
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI COMUNEI ERNEI
PROCEDURĂ OBLIGATORIE ULTERIOARĂ ADOPTĂRII
HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL ………………………………………… NR. …/20…
Semnătura persoanei
Nr.
Data
OPERAȚIUNI EFECTUATE
responsabile să efectueze
crt.
ZZ/LL/AN
procedura
0
1
2
3
1
Adoptarea hotărârii
20/05/2016
2
Comunicarea către primarul comunei Ernei
…/…/2016
3
Comunicarea către prefectul județului Mureş
…/…/2016
4
Aducerea la cunoștință publică2+3+5)
…/…/2016
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual3)
…/…/2016
6
Hotărârea devine obligatorie și produce efecte3)
…/…/2016
Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unității administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local primarului și
prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoștință publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data
comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii și produc efecte de la data aducerii lor la cunoștință
publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
a) primarului unității administrativ-teritoriale;
b) prefectului județului.”
5)
art. 115 alin. (6): „Actele autorităților administrației publice locale se vor aduce la cunoștință publică prin grija
secretarului unității administrativ-teritoriale.”
Informații privind îndeplinirea obligațiilor publicării pe pagina de internet a
Comunei Ernei
Nr.
crt.

Denumirea documentelor și a informațiilor ce fac
obiectul publicării pe pagina de internet la adresa
www.primariaernei.ro

A

B
bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv
1.
anexele acestora;
situațiile financiare asupra execuției bugetare
2. trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la
art. 1 alin. (2), inclusiv plățile restante;

Data aprobării
ultimelor
documente și
informații

Data publicării pe
pagina de internet a
ultimelor documente
și informații

C

D

Data publicării pe pagina
de internet la adresa
http://uat.mdrap.ro/
a ultimelor documente și
informații
Numărul de înregistrare
generat automat
E

bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii
administrativ-teritoriale,
întocmit
potrivit
3. metodologiei aprobate prin ordin comun al ministrului
dezvoltării regionale și administrației publice și al
ministrului finanțelor publice
registrul datoriei publice locale, precum și registrul
4. garanțiilor locale, actualizate anual
programul de investiții publice al unității/subdiviziunii
5.
administrativ-teritoriale
Extras din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare:
„Art. 761. - (1) Ordonatorii principali de credite ai instituțiilor publice locale au obligația publicării pe paginile de internet ale
unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale a următoarelor documente și informații:
a) proiectele bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2) supuse consultării publice, inclusiv anexele acestora, în maximum două zile
lucrătoare de la supunerea spre consultare publică;
b) comunicările prevăzute la art. 57 alin. (21), în maximum 5 zile lucrătoare de la primire;
c) bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) aprobate, inclusiv anexele acestora, în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare;
d) situațiile financiare asupra execuției bugetare trimestriale și anuale aferente bugetelor prevăzute la art. 1 alin. (2), inclusiv plățile
restante, în maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea la direcțiile generale ale finanțelor publice;
e) bugetul general consolidat al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, întocmit potrivit metodologiei aprobate prin ordin
comun al ministrului dezvoltării regionale și administrației publice și al ministrului finanțelor publice, în maximum 5 zile lucrătoare
de la prezentarea în consiliul local;
f) registrul datoriei publice locale, precum și registrul garanțiilor locale, actualizate anual, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an;
g) programul de investiții publice al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale în maximum 5 zile lucrătoare de la aprobare.
(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit în format electronic în termen de 5 zile lucrătoare de la termenele prevăzute la alin.
(1) Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în vederea publicării pe pagina de internet a acestuia.
(3) Se consideră îndeplinită obligația prevăzută la alin. (2) numai după obținerea numărului de înregistrare generat automat de
programul informatic după încărcarea informațiilor.”

Anexa Nr. 1
la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI ERNEI
nr. 29 din 20.05.2016 prvind implementarea proiectului „ASFALTAREA UNOR STRĂZI
DIN LOCALITATEA ERNEI, COMUNA ERNEI, JUDEŢUL MUREŞ”
1. Numărul locuitorilor al Comunei Ernei este de 5.835 locuitori, conform Rezultatului final al
recensământului populaţiei şi locuinţelor din anul 2011.
2. Caracteristici tehnice ale investiţiei propuse sunt următoarele:
- Valoarea totală (INV) , inclusiv TVA (mii lei) (la cursul BCE din 21.03. 2016,
1 Euro=4,4688 lei)
- 9.843,948 mii lei / 2.202,817 mii euro
din care:
construcţii – montaj (C+M)
- Durata de realizare (luni)

- 8.640,000 mii lei/ 1.933,405 mii euro
- 15 luni

- Capacităţi:
o Număr de KM drum modernizaţi:

7, 815 KM

o Trotuare amenajate:

3,190 MP

o Indicatoare rutiere:

44 Buc

3. Străzile propuse a fi modernizate modernizate nr.1÷4, 6÷10,12 și 16 se intersectează cu
drumuri naţionale astfel clasificate, conform HG nr. 540 /2000, modificată, completată şi
republicată – DN 15
4. Strada nr.5 propusă a fi modernizată se intersectează cu drumuri judeţene astfel clasificate,
conform HG nr. 540 /2000, modificată, completată şi republicată - DJ 153A
5. Coeficientul Comunei Ernei conform ”Studiului privind
socio‐economic de dezvoltare al zonelor rurale” este 0,5199

stabilirea

potențialului

6. Comuna Ernei se regăseşte în Secţiunea a VIII-a zone cu resurse turistice din Ordonanţade
urgenţă a Guvernului nr. 142 / 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului
naţional, aprobata prin Legea nr. 190 / 2009. Menţionăm că se asigură accesul direct către /
în localităţile comunei situată în zone cu resurse turistice
7. Prin realizarea proiectului se va sigura accesul direct la investiţii sociale şi de interes public
pentru următoarele obiective:
-

Denumirea instituţiei: M.A.I, Inspectoratul de Poliţie a Judeţului Mureş, Poliţia
Minucipiului Tîrgu Mure, Secţia I Poliţia Rurală Gorneşti, Post de Poliţie Ernei,
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 37, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: instituţia specializată a statului, care exercită atribuţii
privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, a

proprietăţii private şi publice, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor,
respectarea ordinii şi liniştii publice, în condiţiile legii
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.7
-

Denumirea instituţiei: Şcoală gimnazială „Apafy Mihaly” Ernei
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 152, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: educaţie, activităţi de învăţământ
o Se asigură accesul direct de de pe Strada Nr.8 şi Strada Nr.5

-

Denumirea instituţiei: Biserica Catolică Ernei
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 52, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: celebrarea cultlui creştin, slujbe religioase
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.5

-

Denumirea instituţiei: Biserica Refomată Ernei
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 143, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: celebrarea cultlui creştin, slujbe religioase
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.5 şi Strada Nr.13

-

Denumirea instituţiei: Sală de sport multifuncţională Ernei:
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 617 / A, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: activităţi sporitve
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.17

-

Denumirea instituţiei: Teren de sport multifuncţional Ernei
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 617 / B, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: activităţi sporitve
o Se asigură accesul direct Strada Nr.17

-

Denumirea instituţiei: Cimitir din localitatea Ernei
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 348 / A, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: cimitir
o Se asigură accesul direct Strada Nr.16

-

Denumirea instituţiei: Cabinet Medical Individual Dr. Szőcs Erika
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 69, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: activităţi medicale
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.10

-

Denumirea instituţiei: Cabinet Medical Individual Dr. Florea Melania Ioana
o Adresa: Comuna Ernei, Localitatea Ernei, Nr. 69, Judeţul Mureş
o Activitatea desfăşurată: activităţi medicale
o Se asigură accesul direct de pe Strada Nr.10

8. Prin realizarea proiectului se va sigura accesibilizarea directă a altor investiții finanțate din
fonduri europene, după cum urmează:
- Denumirea: S.C. BUILDING INVEST S.R.L.
o Adresa: Sat Ernei, Comuna Ernei, Nr.487, Judeţul Mureş
o Cod fiscal: RO 5641731, Număr de ordine în Registrul Comerţului: J26 / 366 / 1994
o Activitatea desfăşurată: Activitate principală – Domeniul de activitate principal
CAEN 4120 – Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
o Codul proiectului cu finanţare europeană: Nr. 2m / 289 din 26.08.2010, cod SMIS
11621 încheiat între Ministerul Economiei, Comreţului şi Mediului de Afaceri prin
Organismul Intermediar pentru IMM şi SC. BUILDING INVEST S.R.L.
o Denumirea investiţiei: „Dezvoltarea şi modernizarea întreprinderii Building Invest
S.R.L prin achiziţionarea de mijloace fixe specializate”
o Valoarea totală a investiţiei: 2.096.650 lei, echivalent a 496.389,51 Euro.
o Accesul direct la amplasamentul investiţiei se va realiza pe Strada Nr. 3.
o Societatea este o entitate cu scop lucrativ ce urmăreşte obţinerea de beneficii
economice
- Denumirea: COZMA HAJNAL P.F.A.
o Adresa: Sediul social: Sat Sângeorgiu de Mureş, Comuna Sângeorgiu de Mureş, Str.
Grădinarilor, Nr.7, Judeţul Mureş, Punct de lucru: Sat Ernei, Comuna Ernei, Nr. F.
NR., Judeţul Mureş
o Cod fiscal: 31862740, Număr de ordine în Registrul Comerţului: F26 /780 /2013
o Activitatea desfăşurată: Activitate principală – Domeniul de activitate principal
CAEN 0149 – Creşterea animalelor
o Codul proiectului cu finanţare europeană: (PNDR) Contract de finanţare Nr.
C411112011272828209 / 13.06.2014 încheiat între Agenţia de Plăţi pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit România şi Cozma Hajnal P.F.A..
o Denumirea investiţiei: „Instalarea tinerei fermiere în exploataţia de creştere a
albinelor în Comuna Ernei”
o Valoarea totală a investiţiei: 71.536 lei, echivalent a 16.000 Euro.
o Accesul direct la amplasamentul investiţiei se va realiza pe Strada Nr. 6.
o Societatea este o entitate cu scop lucrativ ce urmăreşte obţinerea de beneficii
economice

L.S.

-

Președintele de ședință,

Contrasemnează:

-

Gabriella

Secretarul Comunei Ernei

Kali

Mihaly

-

(prenumele și numele)

Hochbauer
(prenumele și numele)

