
 

         
 
 
                                                                  H O T Ǎ R Â R E 

privind necesitatea, oportunitatea, finanţarea, întreţinerea şi gestionarea  investiţiei 
“Amenajare drumuri de exploatare şi varianta ocolitoare în comuna Ciulniţa” 

 
 

Consiliul local al comunei Ciulniţa întrunit în şedinţă ordinară la data de 18.05.2011, 
Având în vedere: 

- prevederile art.44 alin 1 din Legea  nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- Hotărârea Guvernului României nr. 36 / 1996 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor la normele privind exploatarea şi menţinerea în bunã stare a 
drumurilor publice 

- prevederile Ghidului solicitantului Măsura 125  „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, versiunea 
3 si a anexelor sale 

- Strategia de Dezvoltare Locală a Comunei Ciulniţa  
   
           Examinând: 
-referatul de aprobare nr. 1196/06.05.2011 al primarului comunei Ciulniţa; 
-raportul  nr. 1216/09.05.2011 al compartimentului cadastru şi urbanism din cadrul aparatului 
de specialitate al comunei Ciulniţa ; 
- raportul nr. 1245/9/11.05.2011 al comisiei de specialitate din cadrul consiliului local. 
 
      În temeiul art. 36 alin.2 lit (c), alin.4 lit (a), (d) si (f), alin 6 lit (a): 13,14  şi art. 45, alin.(3) şi 
art 115, alin. (1), lit. b)  din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
      

Art.1 Se aprobă oportunitatea şi necesitatea investiţiei  “Amenajare drumuri de 

exploatare şi variantă ocolitoare în comuna Ciulniţa”  şi conţinutul documentaţiei tehnico-

economice parte integranta a proiectului .  

  Art.2  Se aprobă  principalii indicatori tehnico-economici, conform Studiului de 

Fezabilitate din anexa 1. 

Art.3  Se aprobă bugetul proiectului “Amenajare drumuri de exploatare şi varianta 

ocolitoare în comuna Ciulniţa” , conform Studiului de Fezabilitate din anexa 1. 

Art.4 Se aprobă acoperirea cheltuielilor neeligibile conform conform Studiului de 

Fezabilitate din anexa 1. 

Art.5 Se atestă faptul că lucrările sunt prevăzute în bugetele locale pentru perioada de 

realizare a investiţiei (2010-2014) la Capitolul “Investiţii”. 
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          Art.6 Se atestă că prin proiect suprafaţa deservită de drumurile de exploatare şi 

varianta ocolitoare create în cadrul proiectului este de 1732,12 ha (mai mare decât 500.01 

ha), conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.   

          Art.7 Se atestă că prin proiect se prevede realizarea unor căi de acces cu rol multiplu 

care se intersectează cu DJ 201 creând o rută alternativă pentru preluarea traficului agricol 

de pe drumul judeţean DJ 201 pe o distanţă de 10,77 km.  

Art.8 Se atestă că prin proiect se prevede realizarea unor căi de acces cu rol multiplu 

permiţând accesul la exploataţii agricole şi agenţilor economici situaţi pe teritoriul 

administrativ al comunei Ciulniţa, conform Anexei 3 la prezenta hotărâre. 

           Art.9  Se aprobă suportarea cheltuielilor de întreţinere şi reparare a investitiei realizate 

prin proiectul “Amenajare drumuri de exploatare şi variantă ocolitoare în comuna Ciulniţa” , 

pe toată perioada de viaţă a acesteia încă de la darea în exploatare şi în conformitate cu 

reglementările în vigoare privind condiţiile de exploatare a drumurilor  .  

          Art.10 Se aprobă permiterea accesului public la investiţia realizată prin proiectul 

“Amenajare drumuri de exploatare şi variantă ocolitoare în comuna Ciulniţa” fără taxe. 

          Art.11   Se aprobă depunerea cererii de finanţare pentru proiectul cu titlul: “Amenajare 

drumuri de exploatare şi variantă ocolitoare în comuna Ciulniţa” , în cadrul Programului 

Naţional de Dezvoltare Rurală, Măsura 125, “Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii 

legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi siviculturii”.  

           Art.12  Se împuterniceşte domnul Stelică Gheorghe – primarul comunei Ciulniţa să 

semneză toate documentele şi declaraţiile legate de prezentarea şi susţinerea Proiectului  

“Amenajare drumuri de exploatare şi varianta ocolitoare în comuna Ciulniţa”.  

            Art.13 După obţinerea finanţării, implementarea proiectului se va face cu respectarea 

prevederilor legale în domeniu şi conform normelor şi reglementărilor Uniunii Europene, în 

special a celor privind Fondul pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală.  

           Art.14  Primarul şi compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta 

hotărâre care va fi comunicată prin grija secretarului comunei. 
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                                             ANEXA 2 la HCL Ciulniţa nr. 41 /18.05.2011  
 

Suprafetele deservite de drumurile de exploatare care se realizeaza prin proiectul  
“Amenajare drumuri de exploatare si varianta ocolitoare in comuna Ciulnita”  

 
 
 

Nr. 
crt 

Drum de exploatare 
propus 

Suprafata deservita  Tarla  

1 De214 10.00 ha 215/8 
  54.37 ha 215/1 

2 
De248 

140.46 ha 213/1 

 
 

82.83 ha 261/1 

 
 

132.68 ha 263/1 

 
 

112.80 ha 205/1 

3 De204 119.37 ha 202/2 
4 De248/1 27.00  ha 265 
  82.16 ha 276 

5 De191 20.84 ha 279/3 
6 De338/3 50.32 ha 279/2 
  75.88 ha 338/2 

7 De338/1 35.52 ha 575/1 
8 De585 120.00 ha 595 
8 De536 71.77 ha 586/5 
9 De531 77.83 ha 533/1 

10 De530 58.34 ha 586/4 
11 De522 71.52 ha                 523 
13 De521 28.75 ha 588/1 
14 De465 122.69 ha 518/1 
15 De463 125.61 ha 464/1-464/2 
16 De845 48.32 ha                   98 
17 De460 41.00 ha        50 
18 De272 22.06 ha 276/1 
19 De278   
20 De586/2   

 TOTAL 1732.12 ha  
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                                                ANEXA 3 la HCL Ciulniţa nr. 41 /18.05.2011 
 
 
 

 
 
 

Agentii economici deserviti  de drumurile de exploatare care se realizeaza prin proiectul  
“Amenajare drumuri de exploatare si varianta ocolitoare in comuna Ciulnita”  

 
 
 

Nr. 
crt . 

Denumirea societatii Domeniul de activitate 

Exploatatii agricole  
1. SC Somalex SRL Cultivarea cerealelor si plantelor tehnice 
2. SC Relagris SRL Slobozia  Cultivarea cerealelor si plantelor tehnice 
3. SC Avicola SA - ferma 9 Cresterea pasarilor 
4. Societatea Agricola Flora Cultivarea cerealelor si plantelor tehnice 
5. SC Elendan SRL Cultivarea cerealelor si plantelor tehnice 
6. SC Adeona SRL Cultivarea cerealelor si plantelor tehnice 

Agenti economici cu alte activitati decat cele agri col e (sector vegetal, animal sau 
mixt)  
7. SC Trans Gaz SA – Regionala  Braila 

, 
Sucursala  Slobozia  

Transport gaz natural 

8. SC Clean Tech International SRL  Fabrica faini proteice 
9. SC Gaz Sud SA Distributie gaz natural  
10. SC Agro Oil Service SRL  Siloz cereale Ivanesti  
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