ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CISLAU

HorARAnen
prvind implementarea proiectului ,, ASFLTARE DRUMURI LOCALE lN COMUNA
Cislau , iudetul Buzau
Avdnd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
g) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romdniei, republicatd;
h) art. 8 si 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrier 1985, ratificatd prin Legea nr.19911997',
i) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmdtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul
civil, republicatS, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
art.20 si 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. 195/2006;
k) art.36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr.21512001,
republicatd, cu modificdrile si completdrile ulterioare;

j)

l) Legea nr.

27312006 privind finantele publice locale,

cu

modificdrile si

completdrile ulterioare;

temeiul prevederilorart.45 alin. (1)si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
administratiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificdrile si completdrile
ulterioare.
inr

lu6nd act de:
referatul de aprobare prezentat de cdtre Primarul comunei Cislau, in calitatea
sa de iniitiator, inregistrat cu nr.4191122.08.21.017, prin care se sustine necesitatea si
oportunitertea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitdtii;
e) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primaruluii, inregistrat cu nr.4191122.08.2017, prin care se motiveazd, in drept si in fapt,
necesitatea
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea
colectivitdtii;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Cislau nr.4207122.08.2017

d)

si

0

Consiliul Local al al comunei Cislau adopta prezenta hotdrdre.

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,..Asfaltare drumuri locale in comuna
judetul
Cislau,
Buzau.", prin programul de finantare - Asociatia Grupul De Actiune Locala
Valea Bu;raului - Masura 8/68 ,,Dezvoltarea Satelor ,,- Programul National De Dezvoltare
Rurala 21"014-2020 prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala, conform
,,lndicatorilor Tehnico -Economici cuprinsi in Devizul General care face parte din prezenta
hotarare

Art. 2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantdrii - prin programul - Asociatia Grupul De
Actiune Lrccala Valea Buzaului - Masura 8168 ,,Dezvoltarea Satelor,,- Programul National
De Dezvoltare Rurala 2014-2020 prin Fondul European Agricol Pentru Dezvoltare Rurala

Art. 3. - Autoritdtile administratiei publice locale se obligd sd asigure veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadi de minimum 5

ani de la data efectudrii ultimei pldti in cadrul proiectului.

Art. 4. - Reprezentantul legal

al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei.
Art. 5. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se asigurd de cdtre primarul
comunei Cislau
Art. 6- Prezenta hotdrdre se comunicd, prin intermediul secretarului delegat al
comunei Cislau, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei Cislau si prefectului
judetului EJuzau si se aduce la cunostinta publicd prin afisarea la sediul primdriei, precum si
pe pagina de internet a Primariei

1r-:rd))
Contrasemneazd:

Secretarul delegat
lng. Manynyn Simion

/ / /'/u/

Lr/
Nr. 2E

cfsLAU

23.08.2017

Aceastd hLotd"rAre a fost adoptatA de Consiliul local al comunei Cislau in sedinfa
din data de 23.O8.2O 17 cu respectarea art. 45 alin. (1), (2) sau (3) din Legea nr.
2I5l2OO.[ a administratiei publice locale, republicatd" qi actuahzatda, cu un
numdr de: 12 voturi "pentrll", cu O "impot.riva" , cu. voturi 1 "abtineri"
(LuntraruL Vasile)din numd.rul total de 13 consilieri in funcfie qi 13 consilieri
prezenli la sedinfd,

