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COMUNA COMANDAU
Consiliul local al comunei Comanddu,

in gedinJa ordinard de lucru din data de 27 iunie 2017;
Analizdnd proiectul de hotdr6re gi expunerea de motive a Primarului

conunei Comanddu;

Ludnd in considerare raportul de specialitate gi raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al
Comunei Comanddu:

Avdnd in vedere temeiurile juridice , respectiv prevederile

.

Art. 120

ii art.lzl alin.l gi 2 din Constitulia

Art.8 gi 9 din Cartea Europeand adoptata
Ar1.7 alin. 29i an. 1166 Ei urmdtoarele
modificarile qi completdrile ulterioale

;

Romdniei , republicati;

la 15 octombrie'1985 , ratificata prin Legeea nr.19911997

di

Legea 28112009 privind Codul

Civil , republicatd cu

;

Legea nr. 27312006 privirrd finanlele publice locale,

cu modificdrile gi comletirile ulterioare;

finAnd seama de prevederile art.43 alin.4 din Legea nr.2412000 privind normele de tehnice legislativa
pentru eJaborarea actelor nonnative , republicatd cu modificarile gi completirile ulterioare;

in teneiul

prevederilor art.45 alin.

locafe nr. 211512001 republicatd

,cLr

I

9i celor ale art. l15 alin. I lit.b din Legea aministraliei publice

modificlrile gi complectdrile ulterioare;

Consiliul local al comunei Comanddu adoptd urmdtoarea

HOTARARE

Art.

l.

SPORT

Se aproba documentatia rehnica a proiecrului

., TRIBLNA ACOPERTTA LA TER-ENUL DE

,, COMUNA COMANDAU , Anexa I.

Art.2 Se consata necesitatea fi oportunitatea investiliei raportata la nevoile sociale culturale ;i
economice ale comunitAJii locale se aprobi implementarea proiectului ,, TRIBUN.4. ACOPRITA LA
TERENUL DE SPORT ..

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada de realizare
investitiei . in cazul obtinerii finantdrii prin Programul Nalional de Dezvoltare Rurald - P.N.D.R. , potrivit legii.

a

Art.4. Autoritdfile
mentenanta

a

administrafiei

investiliei pe

o

perioada

locale se obligd sa asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielil

de minirnum

5 ani de la data efectuarii ultimei plali in

cadt

Proiectului.

Proiectului , st
Art.S.Numdrul locuitorilor deservifi de Proiect , precum gi caracteristicile tehnice ale

,care este pafie integrantd din prezenta hotArdre '
comanddu
Art.6. Aducerea la indeplinire a prezentei hot6r6ri se asigula de cdtre primarul comunei

cuprinse

in

anexa 2.

te de qedin{[,

Katb

Contrasemn eazl secretar,
Post vacant

'

