ROMANIA
JUDETUL BUZAU
ORASUL POGOANELE
CONSILIUL LOCAL,

HOTARARE
Privind implementarea proiectului “Baza sportiva, teren fotbal gazon
sintetic si teren de tenis”
Având în vedere prevederile:
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului,
înregistrat cu nr. 10597/24.10.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
expunerea de motive a Primarului orasului Pogoanele, înregistrată sub nr.
10598/24.10.2017 prin care se argumentează necesitatea depunerii și promovării unui
proiectului prin PNDR;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
- art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (3) lit.”c”, art. 36 alin (5) lit.”a”, art. 123 alin (1) şi (2), art. 115 lit. ”b”
şi art. 45 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, modificată si
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului „Baza sportiva, teren fotbal gazon
sintetic si teren de tenis”, denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd 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. Orasul Pogoanele se obligă să asigure veniturile 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. Caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexa - integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 5. Reprezentantul legal al orasului este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla
sa calitate și de ordonator principal de credite.

Art. 6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul
orasului Pogoanele, dl Dumitrascu Florin.
Art. 7. - Secretarul orasului Pogoanele v a asigura aducerea la cunoştinţa publică
a prevederilor prezentei hotărâri, precum şi comunicarea hotărârii autorităţilor şi
instituţiilor interesate.
Presedinte de sedinta,
Avizat Secretar,
Consilier, Vasile Valeriu

Jr. Cotruta Valentino Adrian
Nr. 51 /30.10.2017

Aceasta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al orasului Pogoanele, in sedinta din data de
30 octombrie 2017, cu respectare prevederilor art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001, a
administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu un numar de 15 voturi „pentru”, 0
„abţineri” si 0 voturi “impotriva”, din numărul total de 15 consilieri în funcţie si 15 consilieri
prezenţi la şedinţă.

