
 
 

                                     

                                

                          

Consiliul  Local  al  comunei  Bordei  Verde,judetul  Braila,intrunit  in  sedinta
ordinara in data de 26.11.2018

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia României, republicată;
b) art. 8 si 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) si art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
d) art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

republicată, cu modificările si completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finantele  publice  locale,  cu  modificările  si

completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea  administratiei  publice  locale  nr.  215/2001,  republicată,  cu  modificările  si
completările ulterioare,

Luând act de:
a) referatul de aprobare inregistrat sub nr.6430 din 19.11.2018 ,intocmit de către

primarul Comunei Bordei Verde, în calitatea sa de initiator, prin care se sustine necesitatea
si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitătii;

b) raportul  compartimentului  de  resort,inregistrat  sub  nr.6434/19.11.2018  din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care se motivează, în drept si în fapt,
necesitatea  si  oportunitatea  proiectului,  constituind  un  aport  pentru  dezvoltarea
colectivitătii;
             c)raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei
Verde,inregistrat sub nr.6549/26.11.2018;

Constatând  necesitatea  de  a  asigura  resursele  financiare  pentru  realizarea
investitiilor  publice  de  interes  local,  a  căror  documentatie  tehnico-economică/notă  de
fundamentare  a fost  aprobată  prin  Hotărârea Consiliului  Local  nr.67/26.11.2018 privind
„Reabilitare spatiu pentru  Infrastructura sociala in Comuna Bordei Verde, Judetul
Braila”, 

              Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila
                                                 HOTARSTE

Art.1. - Aprobarea  implementarii  proiectului  „Reabilitare  spatiu  pentru
Infrastructura  sociala  in  Comuna  Bordei  Verde,  Judetul  Braila”,  denumit  în
continuare Proiectul;
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Comuna Bordei Verde, Judetul Braila”



Art.2.  – Aprobarea necesitatii si oportunitatii implementarii proiectului contribuind
la  cresterea  capacitatii  serviciilor  publice  de  interes  local  si  implicit  la  cresterea
potentialului economic al zonei;

Art.3. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada
de realizare a investitiei, în cazul obtinerii finantării prin Programul National de Dezvoltare
Rurală - P.N.D.R., potrivit legii;

Art.4.  - Autoritătile  administratiei  publice  locale  se  obligă  să  asigure  veniturile
necesare acoperirii cheltuielilor de mentenanta a investitiei pe o perioadă de minimum 5
ani de la data efectuării ultimei plăti în cadrul Proiectului.

Art.5. – Proiectul deserveste un numar de 2.654 locuitori.
             Art.6.  -  Caracteristicile  tehnice  ale  proiectului  se  regasesc  in  HCL

Nr.67/26.11.2018, de aprobare a indicatorilor tehnico economici;

Art.  7   –   Proiectul nu este generator de venituri;
               Art  .  8   – Se va asigura functionarea infrastructurii prin operationalizarea acesteia in
parteneriat  cu  o  enitate  acreditata  ca  furnizor  de  servicii  sociale  prin  accesarea  unei
finantari in cadrul axei 5 POCU (Programul Operational Capital Uman)

Art.9. -  Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în
dubla sa calitate si de ordonator principal de credite.
             Art.10. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
comunei Bordei Verde – domnul Rotaru Dumitru; 

Art.11. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege,Institutiei Prefectului judetul Braila, primarului comunei Bordei
Verde si  se aduce la  cunostintă publică prin afisarea la sediul  primăriei,  precum si  pe
pagina de internet a primariei.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 CONTRASEMNEAZA,
       Satnoeanu Paula                                             SECRETAR COMUNA
                                                                                         Viorel Zodila
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