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RAPORT DE SPECIALITATE 
în vederea aprobării proiectului „Achiziționare instalație de dezinfectie și 

dezinsecție în Marghita și satele aparținătoare Cheț ,Ghenetea, județul Bihor” 
 
 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, prin Sub-măsura 5.1 
dedicată cererilor de finanțare depuse de beneficiari publici - entități publice cu 
atribuții în domeniu sanitar-veterinar, autorități publice care au în administrare 
punctele de trecere a frontierei, autorități publice care au în administrare 
drumurile publice și administratori/gestionari publici ai fondurilor cinegetice, are 
drept scop prevenirea şi limitarea răspândirii pestei porcine africane (PPA), prin 
investiţii în cresterea capacităţii operaţionale de prevenire a epizootiilor şi 
combaterea acestora, precum şi prin reducerea efectelor dezastrelor naturale, 
evenimentelor adverse şi evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de 
producţie agricolă - suine.  

Sprijinul acordat prin acestă sub-măsură va contribui la: 
• Cresterea capacităţii operationale de prevenire a apariţiei epizootiilor 

şi combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie 
din partea autorităţilor; 

• Reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi 
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă. 

 În contextul Programului de finanțare descris mai sus, considerăm oportună 
depunerea unui proiect de finanțare în cadrul Submăsurii 5.1 - sprijin pentru 
investiții în acțiuni preventive menite să reducă consecințele dezastrelor naturale, 
evenimentelor adverse și evenimentelor+ catastrofale, sesiunea 2020. Prin proiectul  
„Achiziționare instalație de dezinfectie și dezinsecție în Marghita și satele 
aparținătoare Cheț ,Ghenetea, județul Bihor”, se va realiza o investiție (ce constă în 
achiziția de instalații de dezinfecție și dezinsecție), având ca obiectiv general 
cresterea capacităţii operaționale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi 
combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea 
autorităţilor și reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi 
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă. 
 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 
-art. 129 alin. (4) lit. d) din ORDONANŢA DE URGENŢĂ Nr. 57/2019 privind CODUL 
ADMINISTRATIV 
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997 



Consider oportun proiectul initiat de domnul primar cu următorul continut: 
 

Art. 1. - Aprobarea proiectului ,,Achiziționare instalație de dezinfecție și dezinsecție, în 
Marghita și în satele aparținătoare Cheț, Ghenetea, județul Bihor”, denumit în continuare 
Proiectul, deoarece  investiția este necesară și oportună, având ca obiectiv general 
cresterea capacităţii operationale de prevenire a apariţiei epizootiilor şi 
combaterea acestora, inclusiv prin diminuarea timpului de reacţie din partea 
autorităţilor și reducerea efectelor dezastrelor naturale, evenimentelor adverse şi 
evenimentelor catastrofale asupra potenţialului de producţie agricolă. 
 
Art. 2. – Aprobarea ca cheltuielile aferente Proiectului să fie prevăzute în bugetul 
local pentru perioada de realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin 
Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit legii. 
 
Art. 3. – Aprobarea asigurării veniturilor necesare acoperirii cheltuielilor de 
mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării 
ultimei plăți în cadrul Proiectului. 
 
Art. 4. – Aprobarea angajamentului că proiectul nu va fi generator de venit. 
 
Art. 5. – Aprobarea nominalizării și delegării primarului municipiului Marghita, dl. 
Pocsaly Zoltan Ladislau, ca reprezentant legal al investiției și ordonator principal de 
credite.  
 
Art. 6. – Aprobarea angajamentului că va rambursa contribuția financiară 
nerambursabilă primită dacă în termen de cinci ani de la efectuarea plăţii finale 
către beneficiar, activele corporale și necorporale rezultate din implementarea 
proiectelui cofinanțat prin FEADR fac obiectul uneia din următoarele situaţii: 
a)  încetarea sau delocalizarea unei activități productive în afara zonei vizate de 
program 
b)  o modificare a proprietăţii asupra acestor active corporale și necorporale 
care dă un avantaj nejustificat unei întreprinderi sau unui organism public; 
c)  o modificare substanţială care afectează natura, obiectivele sau condiţiile de 
realizare şi care ar determina subminarea obiectivelor iniţiale ale acestuia; 
Art. 7. – Aprobarea angajamentului de a se suporta cheltuielile neeligibile dacă vor 
fi necesare în cadrul proiectului. 
 
Art. 8. – Aprobarea angajamentului privind asigurarea accesului gratuit la investiţia 
realizată prin proiect a întregii comunități din spațiul deservit de aceasta, în 
conformitate cu avizele/autorizațiile eliberate de autoritățile sanitar-veterinare, 
sănătate publică și mediu pentru această investiție. 
 
Art.9. – Aprobarea  angajamentului de a asigura funcționarea la parametrii 
proiectați și în conformitate cu autorizațile/avizele eliberate de autoritățile 
competente (sanitar-veterinară, sănătate publică și mediu) precum și întreținerea 
investiţiei, pe o perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranșă de plată. 
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