ROMÂNIA
JUDEŢUL DÂMBOVIȚA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BRĂNEȘTI
HOTĂRÂREA
privind aprobarea participării la Programul de realizare a pistelor pentru biciclete și
pentru aprobarea devizului general al investiției „Realizarea unei piste de biciclete în
Comuna Brănești”

CONSILIUL LOCAL BRANESTI,JUDETUL DAMBOVITA

Avand invedere :
-analizând referatul de aprobare inițiat de Primarul Comunei Brănești ,nr. 6594 din
25.10.2022;
-văzând raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului Comunei Brănești nr.6594 din 25.10.2022;
- avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr.
2506/22.09.2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de realizare a pistelor
pentru biciclete,
-în conformitate cu prevederile art. 42, art. 44 alin.(1), art.45 din Legea nr. 273/2006
privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și cu cele ale
Hotărârii Guvernului nr. 907/ 2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice,
In temeiul art. 129, alin.(2), lit. b), coroborat cu alin. (4), lit. d), e) și g) și alin. (2), lit
.d) coroborat cu alin. (7), lit. k), art. 139 alin.(3), lit. a) și cu art. 196 alin (1) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/ 2019, privind Codul Administrativ,
HOTĂRĂȘTE
Art. 1. Aprobarea participării U.A.T. COMUNA Brănești, la Programul de realizare a
pistelor pentru biciclete, organizată de ADMINISTRAȚIA FONDULUI PENTRU MEDIU,
prin depunerea proiectului „Realizarea unei piste de biciclete în Comuna Brănești”
Art. 2. Aprobarea Devizului general al investiției „Realizarea unei piste de biciclete în
Comuna Brănești”, Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre și care face parte integrantă din aceasta.
Art. 3. Desemnarea domnului Neamțu Daniel, Primarul Comunei Brănești, să reprezinte
solicitantul în relația cu Administrația Fondului pentru Mediu.
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Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al comunei, în
termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei Brănești, Instituției Prefectului Județului
Dâmbovița și se aduce la cunoștință publică potrivit legii.
Nr 60
Data 31.10.2022
PRESEDINTE DE SEDINTA,
-consilier localDiaconescu Mihail Adrian

CONTRASEMNEAZA,
-secretar general comuna
jr Florentina OPREA

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. ....../............1
Data
Nr. crt.
Operaţiuni efectuate
ZZ/LL/AN
0
1
2
1
Adoptarea hotărârii1) simplă s-a făcut cu majoritate calificatăo ....../....../............
absolută o 2
2
Comunicarea către primar2)
....../....../............
3
Comunicarea către prefectul judeţului3)
....../....../............
4
Aducerea la cunoştinţa publică4) +5)
....../....../............
5
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual4) +5) ....../....../............
6
Hotărârea devine obligatorie6) sau produce efecte juridice7),
....../....../............
după caz
Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare:
1)Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după
caz.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul
bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul
consilierilor locali în funcţie."
2)Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică primarului."
3)Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării .....
4)Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului general
al comunei."
5)Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor...cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5
zile de la data comunicării oficiale către prefect."
6)Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."
7)Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li
se adresează."
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