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HOTĂRÂREA
nr. 52 din 26 iunie 2009
privind ocuparea temporară a suprafeţei de 945 mp, teren situat în
intravilanul comunei Doljeşti, pentru executarea lucrărilor de racordare a
reţelei electrice, la rezervorul de înmagazinare şi a staţiei de clorinare,
pentru alimentarea cu apă a localităţii Buruieneşti
Consiliul local al comunei Doljeşti, judeţul Neamţ;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin.(2), lit.,,b” şi „c”, coroborat cu alin. (4).lit. „d” ,,e” şi ,,f”, alin.
(6), lit. ,,a”, pct. 14 şi ale art.125 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată;
- HGR nr. 224/05.03.2008 privind stabilirea cadrului general de
implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru
Dezvoltare Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013
- Legea nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările
şi completările aduse ulterior;
Luând act de:
- Ghidul solicitantului pentru accesarea Măsurii nr. 322 – „Renovarea,
dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de bază pentru economia şi
populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale”;
- Hotărârea nr. 1.179/24.10.2002 privind aprobarea Structurii devizului
general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de
investiţii şi lucrări de intervenţii;
- art. 3, alin. (4), împreună cu pct. 1 din anexa nr. III din Legea nr.
213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu
modificările si completările ulterioare;
- H.C.L. nr. 34/29.06.2007 privind aprobarea proiectului de investiţii
„Alimentare cu apă, localitatea Buruieneşti, comuna Doljeşti”, precum şi unele
măsuri necesare implementării acestuia;
- Examinând referatul primarului comunei, împreună cu memoriul tehnic,
din care rezultă necesitatea realizării acestui proiect;
Văzând avizul favorabil dat de comisia de specialitate a consiliului local;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1._ Se aprobă ocuparea temporară a suprafeţei de 945 mp, teren situat
în intravilanul comunei Doljeşti, pentru executarea lucrărilor de racordare a
reţelei electrice la rezervorul de înmagazinare şi a staţiei de clorinare, pentru
alimentarea cu apă a localităţii Buruieneşti, conform planului anexat la hotărâre.
Art. 2._ (1) Prezenta hotărâre se comunică prefectului pentru exercitarea
controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija
secretarului comunei Doljeşti.
(2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul
autorităţii administraţiei publice locale.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Contrasemnează,
VASILIU ANA
SECRETAR, ŞOICAN IOSIF

Notă:

Red./Proc.: SI/SI
Ex. 6; Ds. C. 4.

1. Consilieri prezenţi 13 din totalul de 15 consilieri ce formează consiliul local.
2. Prezenta hotărâre a fost aprobată cu 13 voturi pentru.

