ROMÂNIA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU

HOTĂRÂRE
privind necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect prin PNDL – OG 28/2013 pentru “Modernizare
străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”

Consiliul Local al Comunei Șoldanu, întrunit în şedinţa de îndată din 14 martie 2017,
Având în vedere:


iniţiativa viceprimarului comunei Şoldanu, dl MARIN Iulian, exprimată prin referatul de aprobare
nr. 1472/14.03.2017 prin care arată necesitatea și oportunitatea realizării unui proiect prin PNDL –
OG 28/2013 pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”;



adresa MDRAPFE nr.11322/08.02.2017 privind perioada de depunere a solicitărilor pentru
finanțarea prin Programul național de dezvoltare locală a obiectivelor de investiții;



raportul de specialitate înregistrat sub nr.1487/14.03.2017 întocmit de compartimentul dezvoltare
comunitară şi compartimentul financiar-contabil, prin care se motivează în drept şi în fapt
necesitatea şi oportunitatea proiectului, un aport pentru dezvoltarea comunităţii;



raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru agricultură, activităţi economico-financiare,
amenajarea teritoriului şi urbanism, protecţie mediu şi turism, înregistrat sub nr.1482/14.03.2017;



raportul de avizare al Comisiei de specialitate juridică și de disciplină, înregistrat sub
nr.1481/14.03.2017;



raportul de avizare al Comisiei de specialitate pentru pentru învăţământ, sănătate şi familie,
activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport,
înregistrat sub nr.1483/14.03.2017.

Luând act de :


Prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului național
de dezvoltare locală, modificată și completată;



Prevederile Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației
publice, nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului
național de dezvoltare locală, republicat (r1);



Prevederile art.36 alin (1) lit. d), alin.(6), lit. a) și pct.14 din Legea nr.215/2001 – Legea
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi ale art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂȘTE
Art. 1. – Se aprobă începând cu data prezentei necesitatea și oportunitatea proiectului ce urmează a fi
finanțat prin PNDL – OG 28/2013 pentru “Modernizare străzi în comuna Şoldanu, judeţul Călăraşi”,
în lungime totală de 9,738 km.
Art. 2. – Este desemnat reprezentant al Consiliului Local Șoldanu în relaţia cu Ministerul Dezvoltării
Regionale şi Turismului, domnul primar Geambașu Iulian.
Art. 3. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei
Șoldanu, județul Călărași, împreună cu aparatul său de specialitate.

Secretarul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, va asigura publicarea și comunicarea în termen a
prezentei hotărâri tuturor factorilor interesați.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local, Vasile VIȘAN
Contrasemnează,
Secretar comuna Șoldanu,
Traian HULEA
Nr. 12
Adoptată la Comuna Șoldanu
Astăzi, 14 martie 2017

ADUCEREA LA CUNOȘTINȚĂ PUBLICĂ A PREZENTEI HOTĂRÂRI SE FACE PRIN AFIȘARE LA SEDIUL
PRIMĂRIEI COMUNEI ȘOLDANU ȘI PE PAGINA DE INTERNET, CU DATELE PERSONALE ANONIMIZATE.
PREZENTA HOTĂRÂRE A FOST ADOPTATĂ CU: 12 VOTURI PENTRU, 0 ABȚINERI ȘI 0 VOTURI ÎMPOTRIVĂ,
FAȚĂ DE 12 CONSILIERI LOCALI PREZENȚI, DIN 13 CONSILIERI LOCALI CARE COMPUN CONSILIUL
LOCAL AL COMUNEI ȘOLDANU.

