ROMANIA
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CONSILIUL L O C A L
HOTĂRÂREA
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din 29 aprilie 2013
privind aprobarea accesului public, fără taxe, la investiţia „Modernizare drumuri de
exploatare in comuna Slobozia-Conachi" realizată prin F E A D R
Iniţiator : Neculau Ion,Primar al comunei Slobozia Conachi
Data depunerii : Înregistrat l a n r . 1158/23.04.2013
Consiliul local al comunei Slobozia - Conachijudetul Galati,intrunit in şedinţa ordinara,
astăzi 29

aprilie 2013 ;
Având in vedere Expunerea de motive a iniţiatorului, înregistrata la nr 1158/1/23.04.2013;
Având in vedere Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al

Primaruluil, inregistrat la nr 1158/2/23.04.2013;
Având in vedere Raportul de avizare al Comisiilor de specialitate nr 1, 2 si 3 ale Consiliului
local al comunei Slobozia Conachi;
Având in vedere prevederile H C L nr. 9/22.04.2010 privind aprobarea aplicării Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală - Măsura 125 - „îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de
dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii prin

construirea şi/sau modernizarea infrastructurii

agricole: drumurile de acces şi drumurile agricole de exploataţie";
Având in vedere predeverile art.20, lit. e) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale;
Având in vedere prevederile art 8 si art 22 din OG 43/1997 privind regimul drumurilor;
Având in vedere prevederile art.36 alin (2) lit.c)si d) coroborat si alin.(5) lit. b) si alin (6)
lit.a) pct 13 din Legea administraţiei publice locale nr 215/2001- republicata;
In baza art.45 alin (3) din Legea administraţiei publice locale nr 215/23 aprilie 2001 cu
modificările si completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE :
Art.L- Se aproba aprobarea accesului public, fără taxe, la investiţia „Modernizare drumuri
de exploatare in comuna Slobozia-Conachi" realizată prin F E A D R , pentru o perioada de 5 ani de la
data finalizării investiţiei (de la ultima cerere de plata).
Art. 2- Primarul comunei Slobozia Conachi va urmări aducerea la indeplinire a prevederilor
prezentei hotărâri.
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Art.3- Prezenta hotărâre va fi comunicata Primarului comunei Slobozia Conachi si Prefecturii
judeţului Galaţi, răspunderea in acest sens revenind secretarului comunei Slobozia Conachi.

Contrasemnează,
Secretar,
Boldea Marina Anisoara
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