R O MAN IA
JUDETUL CALARASI
COMUNA DICHISENI
Cod 917050, comuna Dichiseni,
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Telefon 0242 31 36 37 / Fax 0242 70 04 01
e-mail: primaria.dichiseni @yahoo.ro

HOTĂRÂRE
privind aprobarea implementării proiectului de investiții "Înființare teren de sport și
dotări aferente" în Comuna Dichiseni, Județul Călărași
Consiliul local al comunei Dichiseni, judeţul Călăraşi întrunit în şedinţă de îndată
în ziua de 08.12.2017,
Având în vedere :
 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, rectificată 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;
 Art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
 Prev. art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Referatul de aprobare al primarului Com. Dichiseni înregistrat sub nr. 5820 / 07.12.2017
prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității;
 Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Dichiseni, juridic,
învățământ şi buget;
In temeiul art. 36 alin.(2), litera “d”, ale alin.(6), litera “a”, pct. 1 si art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, adoptă următoarea
H O T Ă R Â R E:
Art. 1. - Se aprobă implementarea proiectului de investiții "Înființare teren de sport și
dotări aferente" în Comuna Dichiseni, Județul Călărași
Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico - economici ai proiectului de investiții "Înființare
teren de sport și dotări aferente" în Comuna Dichiseni, Județul Călărași, conform anexei nr. 1
care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre;
Art. 3. - 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. 4. - Autoritățile administrației publice locale 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. 5. - Se aprobă asigurarea cofinanţării obiectivului de investiţii prevazut la art. 1 cu
suma de 41.328,45 lei, precum si orice cheltuiala neeligibila impusa de implementarea
proiectului.
Art. 6. - Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, dupa caz,
precum și caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în anexă, care este parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 7. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla
sa calitate și de ordonator principal de credite;
Art. 8. -Primarul Comunei Dichiseni, județul Călărași prin aparatul de specialitate, va
duce la îndeplinire prevederile prezentului proiect de hotărâre.
Art. 9. - Secretarul comunei va comunica prezenta celor interesaţi
.

PREȘEDINTELE SEDINȚEI,
Nicușor CARATĂ
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