
                                                                              ROMANIA

                                                                        JUDETUL BRAILA

                                                                 COMUNA BORDEI VERDE

                                                                         CONSILIUL LOCAL

                                                                      HOTARAREA NR. 69

                                                                          din 26.11.2018

Privind: amplasarea,finantarea si executarea unui Monument al eroilor in cvartal 7,parcela 

238,239, localitatea Bordei Verde,str.Principala,comuna Bordei Verde,judetul Braila,pe o 

suprafata de 12,75 mp din suprafata totala de 15.536,00 mp cu acces din DJ 211A,teren 

proprietate publica a comunei Bordei Verde,avand categoria de folosinta curti –constructii;

       Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul Braila,intrunit in sedinta ordinara in 

data de 26.11.2018;

       Avand in vedere:

- Motivatia grupului de initiativa din cadrul locuitorilor comunei;

- Dovada proprietatii terenului facuta prin Inventarul bunurilor din domeniul public al 

comunei ;

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde;

- Raportul de specialitate al compartimentului financiar contabil;

- Proiectul  investitiei intocmit de S.C. MIRON COM’’ S.R.L. Braila;

- Devizul de lucrari a investitiei Construire si amenajare Monumentul eroilor;

- Autorizatia de construire nr.10/17.09.2018 si Avizul nr.1786/14.09.2018 a Arhitectului

Sef al Consiliului Judetean Braila ;

- Prevederile H.C.L. nr.70/19.12.2016 privind modificarea si completarea Inventarului 

bunurilor care apartin domeniului public al comunei Bordei Verde,jud.Braila;

- Raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Bordei 

Verde;

- Prevederile Legii nr.120/2006 a monumentelor de for public ;

- Prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare;

- Dispozitiile art.36 alin.2,lit.d,alin.6,pct.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia 

publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

      In temeiul prevederilor art.36,alin.4,lit.a si d,art.45 alin.1 si art.115,alin.1,lit.b,alin.3 

lit.a si b din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu 

modificarile si completarile ulterioare;



                                                                        HOTARASTE

        Art.1. Se aproba amplasarea,finantarea si executarea unui Monument al eroilor in 

cvartal 7,parcela 238,239, localitatea Bordei Verde,str.Principala,comuna Bordei 

Verde,judetul Braila,pe o suprafata de 12,75 mp,din suprafata totala de 15.536,00 mp,cu 

acces din DJ 211A,teren proprietate publica a comunei Bordei Verde,avand categoria de 

folosinta curti-constructii;

       Art.2  .   Se aproba Devizul de lucrari pentru efectuarea lucrarii,amplasarii Monumentului 

eroilor in valoare totala cu TVA de 25.160,10 lei ;

       Art.3. Plata sumei prevazute la art.2 se va face din bugetul local al comunei Bordei 

Verde,cap.675000710130 – alte servicii in domeniul cultura,recreere ;

       Art.4. Hotararea se va comunica prin grija secretarului comunei,in termenul legal, 

Institutiei Prefectului judetul Braila,in vederea exercitarii controlului de 

legalitate,Compartimentului financiar contabil si comp.urbanism, Primarului comunei care o 

va aduce la indeplinire prin aparatul de specialitate ,tuturor celor interesati si va fi facuta 

publica prin afisare,la sediul institutiei.

     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                                       CONTRASEMNEAZA,

             Satnoeanu Paula                                                                               SECRETAR COMUNA

                                                                                                                                    Viorel Zodila



JUDETUL BRAILA

PRIMARIA COMUNEI BORDEI VERDE

PRIMAR

NR._______/___________2018

                                                                REFERAT DE APROBARE

           Avand in vedere solicitarea grupului de initiativa din cadrul locuitorilor comunei Bordei

Verde,judetul Braila,privind ridicarea unui Monument al eroilor in incinta Bisericii 

Sf.Dumitru,monument care va fi ridicat in cinstea eroilor locali cazuti la datorie in cele doua 

conflagratii mondiale si razboiul de independenta,pentru apararea Patriei,precizez faptul ca 

pe terenul aflat in proprietatea Bisericii Sf.Dumitru,nu se poate din punct de vedere legal 

ridicarea unui asemenea edificiu de for public,motivat de faptul ca dupa realizarea sa cu 

fonduri alocate din bugetul local, vor fi intampinate dificultati la inscrierea acestuia in 

patrimoniul public al comunei.

            In acest sens propun avizarea si aprobarea finantarii construirii unui Monument al 

eroilor in cvartal 7,parcela 238,239, din localitatea Bordei Verde,str.Principala,cu acces din DJ

211A,teren proprietate publica a comunei Bordei Verde,avand categoria de folosinta curti-

constructii;

             Monumentul care se va ridica in cinstea eroilor va fi amplasat ,pe o suprafata de 

12,75 mp,din suprafata totala de 15.536,00 mp cu acces din DJ211A Viziru-Ianca,iar pentru 

ridicarea acestui monument se va avea in vedere atat prevederile Legii nr.120/2006 a 

monumentelor de for public, cat si Proiectul de realizare a monumentului.

             In temeiul Legilor mai sus enuntate s-au obtinut toate avizele necesare.

            Fata de cele aratate mai sus, rog sa aprobati proiectul de hotarare propus,in acest 

sens,privind ridicarea unui Monument al eroilor in sat Bordei Verde,comuna Bordei 

Verde,judetul Braila.

                                                                                  PRIMAR

                                                                            Dumitru Rotaru



JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

NR. 6438 din 19.11.2018

                                                                 REFERAT DE SPECIALITATE

cu privire la finantarea executarii unui Monument al eroilor in cvartal 7,P238,239 din 

localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde,judetul Braila;

          Avand in vedere prevederile Legii nr.215,a administratiei publice locale,republicata 

cu modificarile si completarile ulterioare,prevederile Legii nr.273/2006 a finantelor publice

locale,cu modificarile si completarile ulterioare;

          Tinand cont de Hotararea Consiliului Local de aprobare a bugetului local 

nr.7/2018,pentru anul fiscal 2018,finantarea construirii Monumentului eroilor in 

localitatea Bordei Verde,pe o suprafata de 12,75 mp din suprafata totala de 15.536,00 

mp,aflata in domeniul public al comunei,cu acces la DJ211A Viziru-Ianca,se va asigura din 

bugetul local.

           Conform devizului de lucrari,valoarea estimata este de 25.160,10 lei cu TVA valoare  

ce va fi achitata din bugetul local al comunei Bordei Verde,cap.675000710130-alte servicii 

in domeniul cultura,recreere .

    COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL                         RESPONSABIL ACHIZITII PUBLICE

                         Lungu Valerica                                                                  Petrea Aurel



ROMANIA

JUDETUL BRAILA

COMUNA BORDEI VERDE

CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A COMUNEI,BUGET 

FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL 

COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA MEDIULUI SERVICII SI 

CONTROL

NR._____________2018

                                                                 RAPORT DE AVIZARE

                                                            al proiectului de hotarare 

      privind amplasarea,finantarea si executarea unui Monument al eroilor in cvartal 

7,P238,239 din localitatea Bordei Verde,comuna Bordei Verde,judetul Braila,pe o suprafata 

de 12,75 mp din suprafata totala de 15.536,00 mp cu acces din DJ 211A,teren   proprietate 

publica a comunei Bordei Verde,avand categoria de folosinta curti –constructii;

                      Comisia mai sus amintita,intrunita in sedinta de lucru a ,luat in discutie Proiectul 

de hotarare amintit mai sus ,insotit de referatul de aprobare al Primarului,referatul de 

specialitate  intocmit de compartimentul de resort,Proiectul si devizul lucrarii cat si 

documentatia aferenta .

                     De asemeni membrii comisiei de specialitate au analizat baza legala in materie ;

                     In urma analiziei facute, membrii comisiei avizeaza Fvorabil  prezentul  proiect 

de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

                         PRESEDINTE

                           Bicoiu Dan

                                                                                                         SECRETAR  COMISIE

                                                                                                           Miclaru Angelica


