
in temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) si celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
admin istratiei publice locale nr. 21512001, republicatd, cu modificarile si
completdrile ulterioare,

Consiliul Local al Comunei Dobrin, judo Salaj, intrunit in sedinta ordinara la data de
25 iulie 2017;
Avand in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

art. 120 si art. 121 alin. (1) si (2) din Constitutia Romaniei, republicata;
art. 8 si 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) si art. 1166 si urmatoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicata, cu modificarile ulterio are, referitoare la contracte sau
conventii;
art. 20 si 21 din Legea cadru a descentralizarii nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) si d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Programul National pentru Dezvoltare Locala 2017-2020 ; prevederile art. 9 alin.
(2) din OUG nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului national de Dezvoltare
Locala, cu modificarile si cornpletarile ulterioare;

luand act de:
referatul de aprobare prezentat de catre primarul comunei, in calitatea sa de
initiator, inregistrat cu nr. 3276/24.07.2017, prin care se sustine necesitatea si
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivitatii;
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr.3277/24.07.2017 , prin care se motiveaza, in drept si
in fapt, necesitatea si oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitatii;
raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Dobrin,

ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA DOBRIN
CONSILIUL LOCAL

HOT A.RAREA NR. 40.
din 25 iulie 2017

privind aprobarea elaboriirii documentatiei pentru finantarea proiectului
" Reabilitare modernizare si dotare scoala primarii Doba, com una Dobrln.judetul Siilaj" in

cadrul Programul National de Dezvoltare Localii 2017-2020 ,



PRESEDINTE,
SZABOMA

Art. 5 . Prezenta hotarare se comunica:
);;> Tnstitutia Prefectului judetului Salaj;
);;> MDRAPFE
);;> Primarului comunei;
);;> Dosar hotarari;

Art. 1. Se aproba elaborarea documentatiei de finantare pentru proiectul
" Reabilitare modernizare si dotare scoala primarii Doba, comuna Dobrin, judetul
Siilaj" in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 .

Art. 2. Investitiile sunt necesare si oportune pentru imbunatatirea calitatii
infrastructurii de educatie si a dotarii scolii primare din localitatea Doba, , pentru
asigurarea unui proces educational la standarde europene si a cresterii participarii
populatiei scolare la procesul educational

Art. 3 Cheltuielile necesare pentru realizarea documentatiei de finantare pentru
proiectul " Reabilitare modernizare si dotare scoala primarii Doba, comuna Dobrin,
judetul Siilaj" , in cadrul Programul National de Dezvoltare Locala 2017-2020 se vor
asigura din bugetullocal.

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire si punerea in aplicare a prezentei hotarari se
imputerniceste primarul Comunei Dobrin, judo Salaj,

HOTARASTE:
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