ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
PRIMĂRIA COMUNEI ODĂILE

tel.: 0238547605; tel./fax:0238525494; email: primariaodailebz@yahoo.com. Cod fiscal 4593911

HOTĂRÂRE
privind includerea în Programul Naţional de Construcţii de Interes Public sau Social sub
Programul ,, Aşezăminte culturale,, pentru realizarea obiectivului de investiţie
,,CONSTRUIRE ŞI DOTARE AŞEZĂMÂNT CULTURAL, SAT ODĂILE, COMUNA
ODĂILE JUDEŢUL BUZĂU ,,
Consiliul Local al comunei Odăile, judeţul Buzău întrunit în şedinţa ordinară
din data de 29.06.2018,
Avand in vedere:
Expunerea de motive înregistrata sub nr. 1.144/22.06.2018, întocmita de Primarul
comunei Odăile, in calitate de initiator;
• Referatul de specialitate nr. 1.169/26.06.2018 al Compartimentului din cadrul
aparatului de specialitate al primarului;
• Raportul de avizare nr. 1.770/26.06.2018 al Comisiilor de specialitate al
Consiliului Local ;
• Prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de
construcţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
• Prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile proprietatea publică cu modificările şi
complertările ulterioare
• Prevederile Proiectului de Hotărâre nr.12/ 22.06.2018 ;
• Prevederile art.36 alin. (2) lit.c) şi alin. 5 lit. b) şi ale art. 123 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată ;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
•

Art.1. Se aprobă includerea în Programul Naţional de Interes Public sau Social sub Programul
,,Aşezăminte culturale,, pentru realizarea obiectivului de investiţie ,, CONSTRUIRE ŞI DOTARE
AŞEZĂMÂNT CULTURAL, SAT ODĂILE, COMUNA ODĂILE, JUDEŢUL BUZĂU,,
Art.2. Cu respectarea prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Comunei Odăile şi
Compartimentul urbanism;
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul primăriei şi pe site-ul
www.primăriaodailebz.ro şi va fi comunicată:
• Instituţiei Prefectului judeţului Buzău;
• Primarului comunei Odăile
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SFINTEŞ EMIL
_________________

CONTRASEMNEAZĂ, Secretar
ŞOMOIAG CONSTANTIN

Nr. 12 / 29.06.2018

______________________

Hotararea a fost adoptata cu……………….voturi ,, pentru”,…………….…voturi ,,impotrivă” si………..….,,abtineri”.

