R O M Â N I A
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA ŞĂRMĂŞAG
CONSILIUL LOCAL
Avizat favorabil,
Secretarul comunei,

____________
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 3695
din 9 iunie 2017
privind realizarea obiectivului de investiții ”Reabilitare, amenajare ,desecare
Craidorolț-Vârșolț cod 739 zona Bobota- Șărmășag, județul Sălaj”beneficiar
A.N.I.F
Consiliul local al comunei SĂRMĂŞAG, judeţul Sălaj întrunit în şedinţa ordinară din 28
iunie 2017;
Având în vedere:
- prevederile art. 36, alin. (2), lit. b, coroborat cu alin.(4), lit. a și d din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată3, cu modificările și completările ulterioare;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate a primarului
comunei Șărmășag, înregistrat cu nr. 3693/9 iunie 2017;
- Expunerea de motive a primarului comunei Șărmășag cu nr. 3694/9 iunie 2017;
- art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale;
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și a metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local nr.______/28 iunie 2017;
În temeiul prevederilor art.45 alin.(2) si art. 115 alin.(l) lit. b) din Legea adminsitratiei
publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
Adoptă prezenta,

H O T Ă R Â R E:
Art.1 Consiliul local al comunei Șărmășag este de acord cu realizarea obiectivului de
investiții ”Reabilitare, amenajare ,desecare Craidorolț-Vârșolț cod 739 zona Bobota- Șărmășag,
județul Sălaj” beneficiar fiind Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare.
Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul comunei
Șărmășag, domnul Dombi Attila Janos.
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului-Judeţului Sălaj;
- Primarul comunei;
- Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Reginale;
- Dosar Hotărâri;
- Dosar ședință.INIȚIATOR PROIECT DE HOTĂRÂRE,
ATTILA JANOS DOMBI
Adoptată în şedinţa din data de 28 iunie 2017
Cu un număr de ____ voturi din numărul total de 15 consilieri în funcţie

