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HOTĂRÂRE 
Privind aprobarea instrumentării proiectului ,,Modernizarea drumurilor agricole de 
exploataŃie in  comuna Colonesti, judeŃul Bacau”, în cadrul Programului NaŃional de 

Dezvoltare Rurală - măsura 125, submăsura 125a 2 „ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”  

Consiliul local al comunei Colonesti judetul Bacau având în vedere: 
Proiectul de hotărâre înaintat de Primarul comunei Colonesti; 
Raportul de specialitate nr.1317 din.03.05.2011 înaintat de d-l Felea Gheorgehe din cadrul 
Comparimentului tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului; 
Expunerea de motive a primarului nr.1318 din.03.05.2011; 
Programul NaŃional pentru Dezvoltare Rurală aprobat prin Decizia nr. CE (2008) 3831 a 
Comisiei Europene; 
Ghidul solicitantului măsura 125, submăsura 125 a - ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii”, program finanŃat prin 
FEADR; 
Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local Colonesti, 
Ńinând cont de prevederile: 

   art. 20 alin. (1) lit. i din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanŃele publice locale, cu      
   modificările şi completările ulterioare; 
   - art. 8 alin. (1) lit. g, l şi m din OrdonanŃa Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea     
   localităŃilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art. 70 lit. j şi art. 90 lit. c din OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr.195/2005 privind    
protecŃia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

   In temeiul art. 36 alin. (2) lit. b şi lit. f alin. (4) lit. f, alin.5, lit. a pct.2, pct. 4, pct. 14; art. 45    
   alin. (1) şi alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b din Legea nr.215/2001 a administraŃiei publice  
   locale republicată, 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1  a) Se aprobă instrumentarea proiectului „Modernizarea drumurilor agricole de 
exploataŃie in  comuna Colonesti, judeŃul Bacau”, în cadrul Programului NaŃional de 
Dezvoltare Rurală - măsura 125, submăsura 125a 2 „ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii". 
             b) Se aprobă tronsoanele de drum din comuna Coloneşti judeŃul Bacău, ce face 
obiectul acestui proiect: 

A. DE 648 cu L= 3.400,00 ml, face legătura între DJ 241 si comuna Plopana 
deservind suprafaŃa de...........ha. 

B. DE 2280+DE 2208+DE 2203/1 cu L=1870,00 ml, deservind suprafaŃa 
de.........ha. 
DE 2280 cu L=1220,00 ml, face legătura între DJ 241 şi DE 2208 
deservind suprafaŃa de ..........ha. 
DE 2208 cu L=50,00 ml, face legătura între DE 2280 si DE 2203/1 
deservind suprafata de ...........ha. 



 
 
 
DE 2203/1 cu L=600,00 ml, face legătura intre DE 2208 si limita comunei 
Stănănişeşti judetul Bacău.   

 Lungimea totală L= 5270,00 ml. 
 

Art.2  Se aproba necesitatea si oportunitatea investitiei. Drumurile agricole cuprinse in 
proiect deservesc suprafata de ................ha teren agricol si preia traficul utilajelor agricole si 
atelejelor de pe drumul judetean DJ 241 contribuind la cresterea eficientei activitatii agricole. 

Art.3 Lucrarile la biectivul de investitie „Modernizarea drumurilor agricole de 
exploataŃie in  comuna Colonesti, judeŃul Bacau” sunt prevăzute în bugetul local pentru 
perioada de realizare a investiŃiei. 

Art.4   Se aproba suportarea cheltuielilor privind intretinerea si repararea infrastructurii 
agricole realizate prin proiect pe toata perioada de functionarea acesteia. 

Art.5 Se aproba ca drumurile realizate prin proiect sa fie deschise circulatiei publice 
fara a se percepe taxe, aceste drumuri deservind intreaga comunitate. 

Art.6  InvestiŃia va deservi atât exploataŃii agricole cât şi agenŃi economici care 
desfăşoară activitate în zonele respective. 

Art.7  Primarul comunei Colonesti va duce la indeplinire prezenta hotarare. 

Art.8  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului-judetul Bacau, primarului 
comunei Colonesti si Comparimentului tehnic, urbanism si amenajarea teritoriului Colonesti 
din aparatul de specialitate al primarului.  
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