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HOTĂRÂRE 
privind aprobarea participării Comunei Gaujani la programul National de 

Dezvoltare Rurala  prin LEADER  
 

Masura 6/6B "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a 
comunitatilor din 

teritoriul GAL"prin Grupul de Aciune Locala “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE 
RURALA GIURGIU” 

 
CONSILIUL LOCAL GAUJANI 

 Având în vedere: 
-Expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre nr. 5285/15.12.2017; 
-Apelul de selecţie aferent Masura 6/6B "Sprijin pentru dezvoltare locala in interes 

colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL"  lansata de  Grupul de Actiune Locala  “ 
ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”; 

-Statatutul de membru in ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU al 
Comunei Gaujani Judetul Giurgiu; 

-Art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată; 
-Art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
-Art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii; 
-Art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
-Prevederile (CE) nr. 1698/2005 AL CONSILIULUI EUROPEAN din 20 septembrie 2005 

privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurală (F.E.A.D.R.). 

-Prevederile H.G. nr. 907/2016 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei 
tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare 
a devizului general pentru obiectivele de investiţii şi lucrări de investiţii; 

-Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 axa LEADER; 
-Strategia de dezvoltare locala elaborata de GAL “ ASOCIATIA PENTRU 

DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”; 
-Art. 36, alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4), litera „d” si alin. (2), lit. „d” coroborat cu 
alin. (6), lit. „a”, pct. 8  din Legea 215/2001 republicată cu modificările şi completările 
ulterioare privind administraţia publică locală. 
În temeiul art. 45, alin. (1) coroborat cu alin (2), lit. „d” si art. 115 alin 1 litera „b” din 

Legea 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică 
locală: 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art. 1. – Aprobă ca fiind necesar şi oportun proiectul: “Dotarea serviciului voluntar 
pentru situatii de urgenta al Comunei Gaujani Judetul Giurgiu”, la valoarea, obiectul şi 
indicatorii care se regasesc  in Memoriul Justificativ aferent cererii de finanţare, parte integrantă 
din proiectul menţionat. Proiectul presupune achizitia unui utilaj de deszapezire dotat cu lama de 
zapada si raspanditor material antiderapant cu autoincarcare in scopul modernizarii serviciilor 
publice din Comuna Gaujani. Proiectul se incadreaza in strategia de dezvoltare economica si 
sociala a comunitatii si are ca obiect achizitii simple fara lucrari de contructii montaj conform 
Anexei Nr. 1; 
 Art.2  - Aproba participarea Comunei Gaujani cu acest proiect la apelul de selectie iniţiat 
de către GAL “ ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU” prin Masura 6/6B 
"Sprijin pentru dezvoltare locala in interes colectiv a comunitatilor din teritoriul GAL". Investitia 
va deservi un numar de 2.513 locuitori ai Comunei Gaujani conform recensamantului populatiei 
din anul 2011. 

Art.3. - Consiliul Local al Comunei GAUJANI, Judetul Giurgiu, atesta faptul investitia va 
fi prevăzută în bugetul local pentru toata perioada de realizare, mentenanta si monitorizare a 
investiţiilor. 
 Art. 4 – Se completează Planul de achizitii publice al comunei GAUJANI cu investitia 
“Dotarea serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al Comunei Gaujani Judetul 
Giurgiu” pe perioada de realizare,mentenanta si monitorizare a investitiei. 
 Art. 5. – Consiliul Local GAUJANI se angajează să contribuie la asigurarea tuturor 
resurselor financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile 
rambursării/decontării cheltuielilor din alocările F.E.A.D.R. prin Axa LEADER, conform regulilor 
de decontare stabilite de autoritatea finanţatoare. 
 Art. 6. – Consiliul Local GAUJANI se angajează să sustina si sa finanţeze din bugetul local 
toate costurile neeligibile ale proiectului pe durata de implementare si monitorizare a activităţilor 
ce derivă din proiect. 
 Art. 7. – Consiliul Local GAUJANI se angajează să susţină toate costurile conexe 
proiectului care intervin în derularea si monitorizarea acestuia, costuri care nu pot fi finanţate din 
F.E.A.D.R. prin LEADER şi fără de care proiectul nu poate fi implementat. 
 Art. 8. - Consiliul Local GAUJANI se angajează să asigure cheltuielile de mentenanţă, 
intretinere, reparare şi gestionarea investiţiei pe o durată de cel puţin 5 ani de la data la care 
Investiţia a fost dată în exploatare/data efectuarii ultimei plati şi să asigure folosirea în 
conformitate cu reglementările legale în vigoare, scopului,obiectivelor proiectului si procedurilor 
PNDR si LEADER; 
 Art. 9. - Consiliul Local GAUJANI se angajează să menţină proprietatea proiectului şi 
natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de cel puţin 60 luni (5 ani) după 
data finalizării proiectului şi să asigure sustenabilitatea în această perioadă. 
 Art. 10. - Consiliul Local GAUJANI se obligă să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi 
a implementării acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de 
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şanse, dezvoltării durabile, eficienţei energetice, achiziţiilor publice, informării şi publicităţii 
aferente P.N.D.R.- F.E.A.D.R.-L.E.A.D.E.R-A.F.I.R 
 Art. 11. - Se împuterniceşte dl. Marcu Dumitru - Primar al  Comunei Gaujani, să semneze 
in numele Consiliului Local Gaujani, toate documentele necesare iniţierii si gestionarii acestui 
proiect la toate institutiile statului inclusiv OJFIR,CRFIR, GAL “ ASOCIATIA PENTRU 
DEZVOLTARE RURALA GIURGIU”. Se împuterniceşte dl. Marcu Dumitru - Primar al  
Comunei Gaujani ca reprezentant legal al Comunei Gaujani pentru relaţia cu OJFIR,CRFIR,AFIR 
,GAL “ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE RURALA GIURGIU” in derularea proiectului. 

Art. 12. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 
calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 
 Art. 13. – De îndeplinirea prezentei hotărâri răspunde primarul comunei GAUJANI ca 
ordonator principal de credite. 
 Art. 14. – Secretarul comunei GAUJANI va comunica prezenta hotărâre persoanelor si 
instituţiilor interesate si o va afişa la loc vizibil. 
 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă 
CHIOSEA VASILE NELU 

                  Secretar, 
          GRAMA IOANA DOINA  
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