ROMANIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA STRAJA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza Studiu
de Fezabilitate a obiectivului de investiţii „Amenajare parcare, curte interioară şi împrejmuire la Căminul
Cultural din comuna Straja, judeţul Suceava"

Consiliul Local al comunei Straja, judeţul Suceava,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarul comunei, dl. Juravle Mihai înregistrată sub nr. 4149 din
27.07.2017;
- Raportul de specialitate al Compartimentului financiar - contabil, înregistrat sub nr. 4180 din
28.07.2017;
Raportul-Comisiei-pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget,-finanţe,-administrarea
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului şi turism,
înregistrat sub nr. 4188 din 31.07.2017;
- Studiul de Fezabilitate şi Devizul general privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiţii întocmit de proiectant SC FBC Bucovina Design SRL;
- Hotărârea nr. 6/2017 privind aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2017, poz.
nr. 615 din Anexa nr. 1;
în conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) şi (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 45 alin. (2), lit. a) şi art. 115
alin. (1) lit. b) din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale , republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se respinge Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice - faza
Studiu de Fezabilitate a obiectivului de investiţii „Amenajare parcare, curte interioară şi împrejmuire la
Căminul Cultural din comuna Straja, judeţul Suceava".
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în condiţiile Legii nr.
554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Primarul comunei Straja, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică la:
Instituţia Prefectului - jud. Suceava
Primarul comunei Straja
- Compartimentul financiar-contabil
Afişare publică.

