ROMANIA
CONSILIUL LOCAL VÂRFU CÂMPULUI
JUDEȚUL BOTOȘANI
HOTĂRÂRE-proiect
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului
” REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA (CF 50236-C1-U1) IN VEDEREA
SCHIMBARII DESTINATIEI IN "INFIINTARE CENTRU DE ZI PENTRU COPII AFLATI IN
SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI". CONSTRUIRE SPATIU CU FUNCTIUNI
AFERENTE CENTRULUI SI UTILITATI„

Consiliul local Vârfu Câmpului ,județul Botoșani îmtrunit în ședință de îndată în ziua
de 15.02.2018;
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
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, ratificată 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;
ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, se menționează următoarele avize,
prevăzute de lege:
în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din
Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,
luând act de:
referatul de aprobare prezentat de către primarul Unitatii Administrativ
Teritoriale, Comuna Varfu Campului , în calitatea sa de inițiator, înregistrat cu
nr.
./
.2018, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, înregistrat cu nr. ./
2018, prin care se motivează, în drept și în
fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivității;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Unitatii Administrativ
Teritoriale, Comuna Varfu Campului,

CONSILIUL LOCAL VÂRFU CÂMPULUI
adoptă prezenta hotărâre :
Art.1. Aprobă indicatorii tehnico - economici
aferenti proiectului
”
REABILITARE SI MODERNIZARE CLADIRE EXISTENTA (CF 50236-C1-U1) IN
VEDEREA SCHIMBARII DESTINATIEI IN "INFIINTARE CENTRU DE ZI
PENTRU COPII AFLATI IN SITUATII DE RISC DE SEPARARE DE PARINTI".
CONSTRUIRE SPATIU CU FUNCTIUNI AFERENTE CENTRULUI SI UTILITATI„
, confom anexei la prezenta hotarare.
Art.2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri .
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica prin grija secretarului comunei, în
termenul prevăzut de lege biroului financiar-contabil, Instituției Prefectului
Județului Botoșani iar un exemplar se va afisa pe site-ului instituției
www.primariavarfucampului.ro pentru aducerea la cunoștință publică.
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