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H O T A R A R E A Nr.13.
din 19 martie 2010.

Privind instrumentarea proiectului cu titlu
"Modernizarea drumurilor forestiere in comuna Rastolita,
judetui Mures " in faza S.F. si depunerea acesteia in vederea obtinerii
finantarii din Fonduri structurele-Masura 125 b.

Consiliul local a) comunei Rastoii|s,intrunJt in $edin|a ordinara de lucru in data de 19 martie

2010;

Avand in vedere:
-Expunerea de motive nr. 798 din 10 martie 2010,prezentata de primarul comunei Rastolija dl. Mogila
Gheorghe prin care se prezinta starea actuala a drumurilor forestiere,necesitatea si oportunitatea modernizarii
acestora:"In prezent drumurile forestiere, Moara Dracului -Tisa, Porcu, Borzla , Borzia -Tau, Borzia Fundoaie,
aparjinand Comunei Rastolija sunt Tn stare avansata de degradare, practic nu corespund categoriei de drumuri
forestiere. Acest lucru este demonstrat si prin datele din Expertiza tehnica efectuata pentru drumurile in cauza.
Necesitatea si oportunitatea modernizarii drumurilor foresiere se justifica prin faptul ca prin executarea lucrarilor
de modernizare se va aduce o contribute insemnata la dezvoltarea infrastructurii in sectorul forestier. Astfel, se
va Tmbunatatii accesui la trupuriie de padure proprietate fizica si juridica si agenji economic! din zonele deservite
de aceste drumuri, reprezentand in acelasj tlmp rute alternative pentru preluarea traflcului forestier care face
legatura cu DN. 15.,datorita faptului ca drumuriie forestiere modernizate vor putea fi accesate nediscriminatoriu
cu titlu gratutt, investi$ia i§i justifica utilitatea publica, deservtnd intreaga comunitate.
-Raportul de specialitate al Comisiei de specialitate agricultura,activitati economico-financiare din cadrul
Consiliului Local.
-Ghidul solicitantului privjnd masura 125 submasura b Axa I-'imbunatafirea fi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea §i adaptarea agriculturii si siiviculturii" masura care are ca obiectiv
general adaptarea infrastructurii agricole si forestiere la nolle structuri de proprietate aparute ca urmare a

procesului de restituire a proprietatilor Tn vederea cresterii competivitatii sectorului agricol §i forestier,respectiv
construirea si/sau modernizarea infrastructurii forestiere, lucrari de corectare a toren£ilor;
-Hot.Consiiiuiui local Rastolita nr.4 din 26 februarie 2010 privlnd aprobarea bugetului de venituri si
cheltuieli pentru anul 2010,documentatia de avizare a lucrarilor pentru investitjie,Proiectul nr.12/21010 Tntocmit de
SC Consult Construct SRL Sighi§oara jud. Mures.
-In temeiul prevederilor art.36 alineat 2,litera ,,c",alineat 6 litera ,,a",pct.l3 din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala republicata si modificata ;

HOTARASTE:

Art. 1
Se aproba instrumentarea proiectului cu titlul ,,MODERNIZAREA DRUMURILOR FORESTIERE DIN COMUNA
RASTOLIJA, JUDETUL MURES".

Art. 2
Consiliul Local al Comunei Rastolita aproba necesitatea si oportunitatea proiectului inscris la art.l. Necesitatea si
oportunitatea investitiei privind modernizarea drumuriior forestiere: Moara Dracuiui -lisa, Porcu, Borzia , Borzia Tau, Borzia Fundoaie. care asigura dezvoltarea retelei de drumuri forestiere accesibile este justificata prin
cresterea competitivitatii activitatilor din sectorul forestier.Tn urma procesului de restructurare si reforma al
sectorului forestier, ?n urma restituirii proprietatilor forestiere din ultimele doua decenii infrastructura ce deservea
sistemul forestier nu mai sunt adaptate noilor structuri de exploatare rezultate.
Art. 3

Cheltuielile pentru realizarea lucrarilor de modernizare a drumuriior forestiere vor fi cuprinse Tn bugetul local
pentru perioada de realizare a investitiei.
Art. 4

Consiliul Local al Comunei Rastolita se angajeaza sa suporte cheltuieliie de intretinere si/sau reparare a investitiei
pe toata durata de functionare a acestora. Investitia este de utilitate publica, gradul de interventie publica va fi de
100% pentru cheltuielile eligibile ale proiectului. Comuna Rastolita va asigura fmantarea cheltuielilor neeligibile
ale proiectului;

Art. 5
Drumurile forestiere, Moara Dracuiui -Tisa, Porcu, Borzia , Borzia -Tau, Borzia Fundoaie faciliteaza accesul
agentilor economici la trupurile de padure siprecum si accesul cetatenilor la DN. 15. Suprafata deservita de
drumurile mentionate mai sus este de 4153 ha padure fi pa§une astfel:
Drumurile : Porcu, Moara Dracuiui -Tisa deserveste o suprafata de 2500 ha padure $i 54iha pasune.
Drumurile: Borzia ,Borzia - Tau§i Borzia - Fundoaie deservesc o suprafata de 1112 ha padure
Drumurile Borzia , Borzia -Tau, Borzia Fundoaie comunfca direct cu drumul national 15,prin care se drum prin
care se poate efectua transportul masei lemnoase exptoatate.

Art. 6

Drumurile forestiere ce urmeaza a fi modernizate Tn cadrul proiectului vor putea fi accesate de public
nediscriminatoriu cu titlu gratuit, urmand a deservi Tntreaga comunitate.

Art, 7
Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei se incredin^eaza primarul Comunei Rastolita .
Art.

Prezenta hotarSre se va comunica primarului comunei Rastolita, Instituljiei Prefectului judejului Mures., Ocoiului
Silvic Filiala Vatava, a fost adusa la cuno§tinja publicului prin afi§are prin grija secretarului comunei Rastolita.
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