ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULMENI
.............................................................................................................................................................
Comuna Ulmeni, judetul Calarasi: cod fiscal:3796691;cod postal:917260; tel:0242523123;

HOTĂRÎRE
Privind implementarea Proiectul denumit “INFIINTARE RETEA DE
CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE SI REABILITARE
CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA, MODENIZARE GOSPODARIE DE APA
Nr. 1 si Nr.2, SAT ULMENI, COMUNA ULMENI, JUDETUL CALARASI”
Consiliul Local al comunei Ulmeni, judeţul Călăraşi, intrunit in sedinta
ordinara din data de 28 Martie 2017
Avînd în vedere;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului înregistrat sub nr.974/28.02.2017;
- Prevederile Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020,
sub masura 7.2, investitii in crearea si modernizarea infrastructurii de
baza la scara mica-depunere online - versiunea 2016;
- Prevederile Legii nr.52/2003, privind transparenţa decizională în
administratia publică;
- procesele verbale de sedinta ale comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local; Comisia juridica si de disciplina , inregistrat sub
nr.5/27.03.2017 , Comisia de Agricultura, activitati economico- financiare,
amenajarea teritoriului si urbanism….., inregistrat sub nr.5/27.03.2017.si
Comisia de invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte,
munca si protective sociala si protective copii, tineret si sport,inregistrat
sub nr.6/27.03.2017;
- rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
; Comisia juridica si de disciplina , inregistrat sub nr.1579/28.03.2017,
Comisia de Agricultura, activitati economico- financiare, amenajarea
teritoriului si urbanism….., inregistrat sub nr.1576/28.03.2017 si Comisia
de invatamant, sanatate si familie, activitati social culturale, culte, munca
si protective sociala si protective copii, tineret si sport,inregistrat sub
nr.1580/27.03.2017
- Prevederile art.36 alin.(6) lit.(a) pct.(14) şi în temeiul art.45 alin.(1) din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu
modificările si completările ulterioare,
HOTARASTE;
Art.1.Se aprobă implementarea Proiectul denumit “INFIINTARE
RETEA DE CANALIZARE MENAJERA SI STATIE DE EPURARE SI
REABILITARE CONDUCTA DE DISTRIBUTIE APA, MODENIZARE
GOSPODARIE DE APA Nr. 1 si Nr.2, SAT ULMENI, COMUNA ULMENI,
JUDETUL CALARASI “.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire se însarcinează Primarul comunei
Ulmeni prin aparatul de specialitate.

Art.3.Secretarul comunei va comunica tuturor celor interesaţi,
prezenta hotarare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Ion Catana
CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul comunei Ulmeni
Anişoara MANCIU

Nr.16
Adoptată la Ulmeni
Astăzi:28.03.2017

Total consilieri 15
Prezenţi
15
Vot pentru
15

