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HOTARAREA
Nr.31 din 9 martie 20L7

privind instrumentarea proiectului "Extindere, modernizare qi dotare Dispensar
Doljeqti, comuna Do[ieqti, judeful Neam{"

Consiliul local al comunei Doljeqti, judeful Neam!, intrunit in qedinfd extraordinard
Analizdnd Expunerea de motive a primarului nr. 2900 din 07.03.2017 qi Proiectul

de hotdrdre privind instrumentarea proiectului "Extindere, modernizare pi dotare
Dispensar Dolje;ti, comuna Dolje;ti, judelul Neaml";

Avdnd in vedere Referatul de specialitate m.2901 din 07.03.2017 intocmit de cdtre
Compartimentul registru agricol, cadastru, fond ,funciar din cadrul Primiriei comunei
Doljeqti privind necesitatea qi oportunitatea investiliei "Extindere, modernizare ;i dotare
Dispensar Dolje;ti, comuno Doljegti, judelul Neam! " precum qi avizul comisiilor de
specialitate ale Consiliului Local Doljeqti;

AvAnd ?n vedff hotlrdrea de guvern nr.2812008 privind aprobarea conlinutului
cadru al documentdfiei tehnico-economice aferente investiliilor publice precum qi a

structurii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii pi

lucrdri de investilii;
AvAnd in vedere prevederile art. 7 alin 1 litera d) din Ordonanla de urgen!6 a

Guvernului nr. 28110.04.2013 pentru aprobarea Programului Nalional de Dezvoltare
Locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in conformitate cu prevederile art. 36 alin 2 lit. b) qi ale alin. 4 lit. d) din Legea
215 I 2001 privind Administralia pub lici 1oca15, republicat[;

in temeiul art. 45 alin. 1 din l-egea 2I5I2O0L privind Administralia publicd local6,
republicatS;

HOTARASTE:

Art.l. Se aprob[ necesitatea qi oportunitatea investiliei "Extindere, modernizare ;i
dotare Dispensar Dolje;ti, comunu Dotje;ti, judelul Neam! " prin participarea Comunei
Doljeqti cu proiect de finanlare prin PNDL. j

Art.Z. Lucrdrile sunt prevdzute in bugetul local pentru perioada de realizarc a
investiliei.
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Art.3. Comuna Doljeqti iqi ia angajamentul de a suporta cheltuielile de intrefinere

qi/sau reparare a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la data efectudrii ultimei

pl61i.

Art.4. Investilia "Extindere, ntodernizare ;i dotare Dkp'ensar Dolje;ti, comuna

Dolje;ti, judelul Neam! " face parte din strategia de dezvoltare locald aprobatd de Comuna

Doljeqti.

Art.S. Numdrul locuitorilor deservili de proiect sunt 7.220, adicd numdrul total de

locuitori ai comunei Doljeqti, conform rezultatului final al recensdmdntului populaliei qi

locuinlelor din anul 201L.

Art.6. Se nominalizeazdqi se deleagdreprezentantul legal al solicitantului in derularea

proiectului "Extindere, modernizare ;i dotare Dispensar Dolje;ti, comuno Dolie;l!,
judelul Neam!, in persoana domnului $oican Iosif, Primarul comtrnei Doljegti.

Art.7. Copie dupd prczenta se va comunica Instituliei prefectului Judelului Neam!,

Primarului comunei Doljegt'i qi se va afiqa public la sediul primdriei comunei

Doljeqti qi instituliilor interesate inrealizarea acestui obiectiv. I
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15 consilieri ce formeazd consiliul local.
12 voturi pentru.


