
                                                                                  ROMÂNIA 

                                                                            JUDEŢUL BRAILA

                                                                     COMUNA BORDEI VERDE 

                                                                           CONSILIUL LOCAL

                                                                          HOTARAREA NR._6

                                                                            din 25.01.2018                                                      

            Privind :aprobarea solicitarilor de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala

                                                     pentru obiectivele de investitii noi si in continuare

          Consiliul local Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in data de 25.01.2018;

           Având în vedere:

       -  referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,in calitatea sa de initiator;

       - raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 

Bordei Verde;

       - raportul de avizare al  Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde; 

         - prevederile art.36 alin.1, alin.2, lit. b  şi art.115 alin.1  lit.b ,din din Legea administraţiei publice 

locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

        - prevederile art.44,art.45 si  art.46 alin.1 din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice 

locale,actualizata; 

       - prevederile art.291,alin.1,lit.b , din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal,cu modificarile si 

completarile ulterioare,prin care nivelul cotei TVA s-a redus de la 20% la 19% de la 01.01.2017;

       - prevederile art. 7 alin.1 si 2 si art.9 ,alin.1  din  O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificarile si completarile ulterioare

       - prevederile art.5  şi  art.8  din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 

OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul 

MDRAP nr.1851/2013; 

       - prevederile art.9(4) din HGR 907/2016,privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitie finantate din fonduri 

publice



       - prevederile art.36,alin.2,lit.b,alin.4,lit.d,precum si pe cele ale art.126  din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

       In temeiul prevederilor art.45,alin.1,precum si cele ale  art.115,alin.1,lit.b din Legea administratiei 

publice locale nr.215/2001,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

       Având în vedere oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de 

Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administratiei Publice, CONSILIUL LOCAL

AL COMUNEI BORDEI VERDE ;

                                                                                    HOTARASTE

      Art.1 – Se aprobă solicitarea de finantare pentru Programul National de Dezvoltare Locala,pentru 

obiectivele de investitii noi si in continuare,dupa cum urmeaza:

- Extindere,modernizare strazi in localitatile Bordei Verde,Constantin Gabrielescu si 

Liscoteanca,in cadrul comunei Bordei Verde,judetul Braila;

- Construire si dotare Casa de Cultura in comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Amenajare Parc si Scena in comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Consolidare si reabilitare Scoala Gimnaziala Bordei Verde,corp 2,Vintilesti – continuare 

lucrari;

- Consolidare si reabilitare Cabinet medical Bordei Verde;

- Consolidare si reabilitare Camin Cultural Constantin Gabrielescu,comuna Bordei 

Verde,judetul Braila;

- Infiintare a 3 Platforme de gunoi in comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Infiintare Piata agroalimentara in comuna Bordei Verde,judetul Braila;

- Modernizare Stadion comunal,in comuna Bordei Verde,judetul Braila.

        Art.2. Secretarul comunei  BordeVerde  comunică prezenta hotărâre Institutiei Prefectului judetul 

Braila,MDRAPFE, Primarului comunei,cat si instituţiilor şi persoanelor interesate. 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                             CONTRASEMNEAZA,

           Surdeanu Corneliu                                                                                     SECRETAR COMUNA

                                                                                                                                         Viorel Zodila

       Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 10 voturi,din numarul total de 11 consilieri locali 

in functie.


