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HOTARAREA nr.

1

3t

28.02.2019

privind implementarEa Proiectului "Reabilitare drumuri comunale, setelti, poduri podete afectate de
li
viituri in perloada 2a"ro.oe.zota") si intocmirea studiu de fozabilitate pentru realizarea obiectivului de
investitii susmentionat

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROSCANI, legat constituit, intrunit
la lucrdrile gedinlei ordinare din data de 28 februarie2Olg,
Avind in vedere:
Art. 39, al. 1 din Legea nr.21512001 privind administratia publici local6 cu modificerile
9i completdrile ulterioare;
Cererea de finantare a obiectivului de investitii "Reabilitare drumuri comunale,
setegti, poduri gi podete afectate de viituri in perioada 28-3o.06.20lB") inregistrata la
Compania Nationala de lnvestitii sub nr. 9011 t OS,O7 .2018,
Expunerea de motive
primarului comunei Roscani, prin care se solicita Consiliului
Local al comunei Roscani adoptarea unei Hotarari privind implementarea proiectului
"Reabilitare drumuri comunale, sategti, poduri si podete afectate de viituri in perioada 2830.06.2018") si intocmirea studiu de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investilii

a

nr. 44111.02.2019,

Dispozitiile cuprinse in:
Legea nr. 21311998 privind proprietatea publica 9i regimul juridic al acesteia; H.G.R. nr.
4812007 pentru modificarea gi completarea H.G.R. nr. 1.3541200i publicati in M. of. nr.
326/2002 privind atestarea domeniului public al judelului lagi precum 9i al municipiilor, oragelor
9i comunelor din judetul lagi;
O.G.R. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare 9i funclionare
a consiliilor localel
Ordinul MDRAP 6255 I 21 .11 .2018 privind completrea si inlocuirea Anexei la Ordinul
viceprim-ministrului, minishul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2423t2016 penlru
aprobarea Listei-sintezi a obiectivelor de investitii din subprogramul "Lucriri in primi urgenta,pozitia 145
Avizul favorabil al comisiei de specialitate pentru activitati economico-financiare, munca
si protectie sociala, juridica, disciplina si administrarea domeniului public si privat al comunei
Roscani din cadrul consiliului localal consiliului local Roscani, jud. lasi, cu nr. 60/25.02.201g

Votul liber exprimat

in

unanimitate

de catre membrii consilierilor participantl la

dezbatere, 10 VOTURI PENTRU;
Prevederile Legii nr.5212003, privind transparenla decizionale in administratia publice
locale;
Prevederile Legii nr. 54412001, privind liberul acces la informatii de interes pubticl

Ca urmare a competentelor stabilite prin: art. 36 alin. (2) lit. ,,d" 9i alin. (6) lit.,,a" pct. 18
din Legea nr. 21512001 a administratiei publice locale, republicate, cu modiflcirile 9i
completarile ulterioare;
ln temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr.21512001 a administratiei publice
locale, republicatS, cu modificdrile gi completirile ulterioare, gi din considerentele prezentate
adopte urmetoarea;
HOTARARE

Art. 1. Se aprobi implementarea proiectului "Reabilitare drumuri comunale, setegti,
poduri gi podele afectate de viituri in perioada 28-30.06.2018', aprobat prin Ordinul MDMp
6255 I 21 .11 .2018 privind completarea gi inlocuirea Anexei la Ordinul viceprim-ministrului,
minishul dezvoltarii regionale gi administratiei publice nr. 2423/2016 pentru aprobarea Listeisintez5 a obiectivelor de investitii din Subprogramul "Lucriri in prima urgenta'- pozitia 145.

Art. 2. Se aprobe intocmlrea Studiu de Fezabilitate pentru realizarea obiectivului de
investitii "Reabilitare drumuri comunale, sitelti, poduri 9i podele afectate de viituri in
perioada 28-30.06.201 8";

3.

Art.
Primarul comunei Roscani impreuni cu aparatul de specialitate vor duce la
indeplinire prevederile prezentei hot5rari.

Art.4.

Copii de pe prezenta hoterare se vor comunica Primarului comunei Roscani,
Compartimentului Financiar
Contabil si lnstitutiei Prefectului Judetului lasi - Serviciului
controlul legalitalii actelor administrative in vederea verificirii legalitdlii acesteia, si va fi fecute
publici de Secretarul comuneo Roscani prin afigare Ei publicare pe pagina web a primariei
comunei Roscani.

-

PRESEDINTE

DE SEDINTA
an And rei

Semnatura ::lf I

contrasemneaza pentru legalitate

SECRETAR

PETCU
Semnatura

