ROMANIA
JUDETUL BUZAU
COMUNA VINTILA VODA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind instrumentarea proiectului FEADR ,,Reabilitarea si imbunatatirea
drumurilor locale, infiintare sistem de alimentare cu apa, a gradinitei pentru
copii, conservarea si promovarea patrimoniului cultural local''
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- dispozitiile art. 52, lit ,,b,i'', art.56 si art. 57 din Regulamentul
Comunitatii Europene nr. 1698/2005;
- punctele 5.3.3.2.1, 5.3.3.2.2, 5.3.3.2.3 a anexei II din Regulamentul
Comunitatii Europene nr. 1974/2006;
-expunerea de motive a primarului comunei, inregistrata la nr. 2000
din 10.07.2008;
-raportul secretarului
primariei, inregistrat la nr. 2001 din
10.07.2008.;
- avizul comisiei de specialitate;
In temeiul art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia
publica locala, republicata:

HOTARASTE:
Art. 1. Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau, aproba,
pentru implementarea proiectului FEADR ,,Reabilitarea si imbunatatirea
drumurilor locale, infiintare sistem de alimentare cu apa, a gradinitei pentru
copii, conservarea si promovarea patrimoniului cultural local'', urmatoarele
puncte:
• necesitatea si oportunitatea investitiei pentru asigurarea functionalitatii
corespunzatoare a retelei de drumuri locale si a gradinitei pentru copii;
• numarul de locuitori ai comunei Vintila Voda este de 3416;
• angajamentul de a asigura exploatarea drumurilor in conformitate cu
reglementarile in vigoare privind conditiile de exploatare a drumurilor si a
gradinitei pentru copii;
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• angajamentul de a suporta cheltuielile de mentenanta si gestionare a
investitiei pe o perioada de 5 ani de la data la care investitia a fost data in
exploatare.
Art. 2 Se aproba alocarea de fonduri de la bugetul local pentru realizarea
studiilor de fezabilitate, proiect tehnic, consultanta si alte cheltuieli necesare
implementarii proiectului;
Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Vintila Voda sa semneze toate
documentele ce decurg in legatura cu derularea proiectului mentionat la art. 1;
Art. 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare persoanelor si
autoritatilor interesate.

Nr. 17
Data la Vintila Voda astazi 18.05.2009

PRESEDINTE DE SEDINTA,

AVIZAT,
SECRETAR,

BURTEL MARIA
PINTILIE AMELIEA

Prezenta hotărâre a fost adoptată: 13 voturi”pentru” 0 voturi”contra” 0 ,, abţineri’’
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