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HOTĂRÎREA NR.56
29.11.2017

PENTRU APROBAREA INSRUMENTĂRII PROIECTULUI DE INVESTIŢII “MODERNIZAREA ȘI DOTAREA
CĂMINULUI CULTURAL DIN  SATUL BOGZA, COMUNA SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA”, FINANŢAT PRIN
FONDUL EUROPEAN AGRICOL PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ, PROGRAMUL NAŢIONAL DE
DEZVOLTARE RURALĂ 2014-2020, SUB-MĂSURA 7.6 - INVESTIŢII ASOCIATE CU PROTEJAREA
PATRIMONIULUI CULTURAL

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre pentru aprobarea
instrumentării proiectului de investiţii « Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul
Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea », finanţat prin Fondul Agricol pentru Dezvoltare
Rurală, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 7.6 – Investiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului
de specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre pentru
aprobarea instrumentării proiectului de investiţii « Modernizarea şi dotarea Căminului
Cultural din satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea », finanţat prin Fondul Agricol
pentru Dezvoltare Rurală, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura
7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural;
- avînd în vedere  avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, la proiectul de hotărîre pentru aprobarea instrumentării proiectului de investiţii
« Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul
Vrancea » , finanţat prin Fondul Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Programul Naţional de
Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural ;
- în conformitate cu prevederile Programului Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada
2014 – 2020, Ghidul solicitantului pentru Sub-Măsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea
patrimoniului cultural;
-avînd în vedere pct. 41 , pct. 42  din anexa nr. 46 la Hotărârea Guvernului României nr. 908
/ 2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Vrancea, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Vrancea;
-în baza art. 3 , alin.4 din Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic
al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art. 20, alin.1, lit. „e”  din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;



- în temeiul art. 36, alin. 2 , lit. “ b “ , lit. “ d” , alin. 6, lit. “a”, pct. 4,  art. 45 , alin.1 , art. 115, alin. 1 ,
lit. “ b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă instrumentarea proiectului “Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din
satul Bogza, Comuna Sihlea, judeţul Vrancea”, finanţat prin Fondul Agricol pentru Dezvoltare
Rurală, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Sub-Măsura 7.6 – Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural.

Art.2. Proiectul se încadrează în Strategia de dezvoltare locală a Comunei Sihlea, Județul
Vrancea pentru perioada 2014-2020.
Art.3. Comuna Sihlea consideră necesară și oportună și constată potențialul socio-economic
al instrumentării proiectului “Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din satul Bogza,
comuna Sihlea, judeţul Vrancea”, finanțat prin program FEADR - Sub-Măsura 7.6 - Investiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural, PNDR 2014-2020.

din următoarele considerente:
a. în comuna Sihlea, județul Vrancea, conform recesemântului efectuat în anul 2011 există

un număr de  5039 locuitori;
b. fondurile necesare investiției, lucrările vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada

de realizare a investiţiei;
c. proiectul  “Modernizarea și dotarea Căminului Cultural din  satul Bogza, comuna Sihlea,

județul Vrancea”, finanțat prin program FEADR - Sub-Măsura 7.6 - Investiţii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural, PNDR 2014-2020 deservește populația comunei Sihlea
și populația care dorește să practice turismul cultural;

d. cheltuielile aferente realizări investiției sunt asigurate prin program FEADR - SUB-
MĂSURA 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, PNDR 2014-2020
şi bugetul local.

Art.4. Se aprobă necesitatea contractării serviciilor de elaborare a Documentației de Avizare
a Lucrărilor de Intervenții, a Expertizei tehnice, a Auditului Energetic, a Studiilor de teren
(geotehnice, geologice, topografice și de stabilitate a terenului pe care se amplasează
obiectivul de investiție), a Proiectului Tehnic, Detaliilor de Execuție, (D.T.O.E.),
Documentația Tehnică pentru Autorizația de Construcție (D.T.A.C.), obtinerea de avize,
acorduri şi autorizatii, Verificarea Tehnică a Proiectării, obţinerea Certificatului de
urbanism/Autorizaţiei de construire şi contractarea serviciilor de consultanţă în
management pentru întocmirea Cererii de finanțare și a dosarului ce va fi depus la
autoritatea finanțatoare,  conform prevederilor programului FEADR, PNDR 2014-2020 - Sub-
Măsura 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, bugetulului local și
legislației în vigoare.
Art.5. Comuna Sihlea își asumă angajamentul de a asigura utilizarea Căminului Cultural din
satul Bogza, comuna Sihlea, judeţul Vrancea în scopurile reglementate de legea în vigoare;
Art.6. Se aprobă cuprinderea în bugetul local al comunei Sihlea, în calitate de beneficiar, a
sumelor reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului şi a TVA-ului aferent
cheltuielilor, decontat de la bugetul de stat pentru proiectul “Modernizarea și dotarea
Căminului Cultural din satul Bogza, comuna Sihlea, judetul Vrancea” finanțat prin program
FEADR - SUB-MĂSURA 7.6 - Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural, PNDR
2014-2020.



Art.7. Comuna Sihlea, prin intermediul bugetului local se angajează să suporte cheltuielile de
întreţinere şi/sau reparare a investiţiei pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării
ultimei plăți de către autoritatea finanțatoare.
Art.8. Responsabil legal de proiect pentru pentru relaţia cu autoritatea finanțatoare - AFIR în
derularea proiectului, urmărirea investiției prin PNDR 2014-2020 va fi domnul Gurbet
Costică, primarul comunei SIHLEA, județul Vrancea.
Art.9. Hotărârea se comunică în termen legal:

- Primarului comunei SIHLEA, județul VRANCEA;
- Compartimentului financiar contabil;
- Instituţiei Prefectului județului VRANCEA pentru control și legalitate ;
- Va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la sediul Primăriei SIHLEA.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                              CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
ABDULAC NICOLAE MODREANU RADU


