ROMÂNIA
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA PĂCUREŢI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind asocierea comunei Pacureti , cu judetul Prahova ,in vederea realizarii
obiectivelor de interes public local,, Reabilitare si extindere camin cultural Pacureti ‘’si
,,Modernizare prin asfaltare , drum comunal DC135(350 m). Pacureti – Predeal Sarari‘’
Consiliul Local al comunei Pacureti , judetul Prahova , intrunit in sedinta ordinara in data
de 28.09.2017: Vazand: Expunerea de motive nr.3304 /2017 , a Primarului comunei Păcureţi si raportul de
specialitate înregistrat sub nr. 3305/2017,aintocmit de secretarul com. Pacureti , jud. Prahova ., Hotararea
nr137/22.08.2017 , a Consiliului Judetean Prahova,privind asocierea Judetului Prahova cu localitati din judet
,precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2017 in vederea realizarii unor obiective
de interes public ;.
In conformitate cu prevederile art. 35 din Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
Vazand:Avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al com. Pacureti , jud.
Prahova
Avizul de legalitate al secretarului comunei Pacureti , jud. Prahova .
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. b si e , art. 45, art. 115 alin.(1) lit. b din Legea nr.215/2001 Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare:

adopta prezenta

HOTĂRÂRE
Art.1. Se aprobă asocierea comunei Pacureti cu judetul Prahova , in vederea realizarii obiectivelor
de interes public local:,, Reabilitare si extindere camin cultural Pacureti ‘’si ,,Modernizare prin asfaltare ,
drum comunal DC135(350 m). Pacureti – Predeal Sarari.
Art.2. Se aproba cofinantarea cu un procent de 10 % din valoarea investitiilor prevazute la art. 1 din
prezenta .
Art.3. Se imputerniceste d-l. Andreescu Grigore , primarul comunei Pacureti , sa semneze in numele si pentru
consiliul local Pacureti , contractele de asociere .

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Păcureţi, Primarului
Comunei Păcureţi, Biroului Buget-finanțe, taxe si impozite locale, Prefectului Judeţului Prahova şi se va
aduce la cunoştinţă publică.
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER LOCAL

D-l. Gheorghe OPRESCU

PĂCUREŢI, 28 .09.2017

Contrasemnează:vizeaza pentru legalitate
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