
ROMÂNIA 
Judeţul Satu Mare 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CĂMĂRZANA 
 

Hotărârea nr. 45 
privind implementarea proiectului Achiziționarea de echipamente specifice  

pentru Comuna Cămărzana, județul Satu Mare prin măsura M9/6B  <<Dezvoltarea satelor>> 
 

Consiliul Local Cămărzana 
 

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; 
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) expunerea de motive prezentată de către primarul comunei Cămărzana, 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, 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 Cămărzana 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art. 1. Se aprobă instrumentarea, necesitatea, oportunitatea și justificarea proiectului 
Achiziționarea de echipamente specifice pentru Comuna Cămărzana, județul Satu 
Mare prin măsura M9/6B  <<Dezvoltarea satelor>>, numit în continuare Proiectul 

Art. 2. Consiliul Local Cămărzana ia act de necesitatea, oportunitatea și eficianța economică și 
socială a realizării proiectului Achiziționarea de echipamente specifice pentru 
Comuna Cămărzana, județul Satu Mare prin măsura M9/6B  <<Dezvoltarea 
satelor>> care va deservi un număr de 2304 locuitori ai comunei Cămărzana și 21 
operatori economici, pentru întreținerea drumurilor, podurilor și anexelor acestora prin 
deszăpezire, împrăștierea materialelor antiderapante, decolmatarea podurilor, 
șanturilor, transportul deșeurilor și alte activități edilitar gospodărești în comuna 
Cămărzana, județul Satu Mare. 

Art. 3. 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. 4. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 
acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 
data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 



Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa calitate 
și de ordonator principal de credite. 

Art. 6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei  
Cămărzana.  

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului, în termenul prevăzut de 
lege, primarului comunei Cămărzana și prefectului județului Satu Mare și se aduce la 
cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet a 
instituției.  

 
 

Cămărzana: 07.11.2017 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
consilier, 

Dobraș Ioan 

Contrasemnează, 
Secretar cu atribuții delegate, 

Bura Maria-Iuliana 
 
 
 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 republicată, modificată și 
completată 
Nr. total consilieri în funcție: 10 
Nr. total consilieri prezenți: 8 
Nr. total consilieri absenți: 2 
Voturi pentru: 8 
Voturi împotrivă: 0 
Abțineri: 0 

 
 


