ROMÂNIA
JUDEŢUL VALCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALDARESTI

HOTĂRÂREA nr. 21
PRIVIND: aprobarea cofinanţării cu un procent de 20% din valoarea totala a

obiectivului de investitii ”Asfaltare DC 140 Maldaresti de Jos – Maldaresti de Sus,
km 0+000 – 4 + 525 in comuna Maldaresti” judetul Valcea in cadrul Programului
privind pietruirea, reabilitarea, si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si
alimentarea cu apa a satelor, intocmit in baza Hotararii Guvernului nr. 577/1997,
modificata si completata
În temeiul art. 39 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicata;
Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea, intrunit in sedinta
ordinara in data de 25.03.2008 la care participa un nr. de 11 consilieri din totalul de
11 consilieri in functie;
Vazand ca prin votul unanim domnul consilier Catalinoiu Dumitru a fost ales
presedinte de sedinta conform art. 35 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice
locale, republicata
Luand in dezbatere :
- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Maldaresti, ing. Dragu Ionel în
calitatea sa de initiator, înregistrat sub nr. 1268 din 20.03.2008;
- Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul
Aparatului de Specialitate al Primarului comunei Maldaresti, jud. Valcea inregistrat
la nr. 1269 din 20.03.2008 ;
- Raportul comun de avizare al Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local
al
Comunei Maldaresti, judetul Valcea, inregistrat la nr. 1270 din 20.03.2008 ;
Luand act de Hotararea Consiliului Local Maldaresti 56/20.12.2007 pentru
aprobarea PT+CS la obiectivul de investitii ”Asfaltare DC 140 Maldaresti de Jos –
Maldaresti de Sus, km 0+000 – 4 + 525 in comuna Maldaresti” judetul Valcea
tinand cont de propunerile formulate cu prilejul dezbaterilor ;
respectand procedura stabilita prin Legea nr. 52/2003 privind transparenta
decizionala in administratia publica;
În conformitate cu prevederile articolelor 33 alineatul (3) şi 35 din Legea
finanţelor publice locale
nr. 273/2006, cu modificările şi completările
ulterioare,precum şi prevederile articolului art.36 alin. 2 lit.b coroborat cu alin. 4 lit.
,,e’’ din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată;
In temeiul prevederilor art. 45 alin (1) din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicata; cu modificarile si completarile ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL C O M U N E I M A L D A R E S T I
adoptă cu un numar de 11 voturi ,,pentru’’ prezenta hotărâre:
Art.1 - Se aprobă contribuţia Consiliului Local al Comunei Maldaresti pentru
asigurarea cheltuielilor in procent de 20% din valoarea totala a obiectivului de
investitii ”Asfaltare DC 140 Maldaresti de Jos – Maldaresti de Sus, km 0+000 – 4 +
525 in comuna Maldaresti” judetul Valcea in cadrul Programului privind pietruirea,
reabilitarea, si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate si alimentarea cu apa a
satelor, intocmit in baza Hotararii Guvernului nr. 577/1997, modificata si completata.
Art. 2 - Primarul Comuei Maldaresti va asigura ducerea la indeplinire a
prezentei hotarari informand Consiliul Local al comunei Maldaresti, judetul Valcea,
asupra modului de indeplinire.
Art. 3 - Secretarul va comunica prezenta hotărâre Consiliului Judeţean Vâlcea.
Art.4 - (1) Prezenta hotarare se va comunica Prefecturii Judetului Valcea in
vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publica
prin grija secretarului Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisare la sediul
Primariei Comunei Maldaresti, judetul Valcea.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 alin (1) din
Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, cu un număr de 11 voturi pentru, 0 voturi împotriva şi 0
abţineri.
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