ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
COMUNA POARTA ALBĂ
-Consiliul local –

HOTĂRÂREA

NR.

17

Privind aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local a Proiectului de gestionare a
deşeurilor prin Program PHARE = 2005
Consiliul local comunal Poarta Albă întrunit în şedinţa ordinară din data de
29.03.2007 ;
Văzând Scrisoarea de înştiinţare nr. 8467/5.04.2007 a M.I.E. - Direcţia Generală
de Dezvoltare Regională – PHARE – Direcţia Contractare privind preselectarea prezentării
schematice a proiectului „Studiu de prefezabilitate privind amenajarea la nivelul comunei
Poarta Albă a unei staţii de colectare – sortare a deşeurilor şi a unei staţii de compostare
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Sânt-Ion Niculae,
avizul comisiei nr. 1 precum şi avizul de legalitate al secretarului comunei ;
În baza art. 36, alin. (1) şi (2), lit. „b” şi „c”, alin. (4) lit. „e” şi „f”, alin. (5) lit. „c” din
Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice locale, republicată ;
În temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/23.04.2001 a administraţiei publice
locale, republicată ,

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 – Se aprobă « Studiu de prefezabilitate privind amenajarea la nivelul
comunei Poarta Albă a unei staţii de colectare – sortare a deşeurilor şi a unei staţii de
compostare”, proiect (nr. de ordine 2.279) preselectat de M.I.E. - Direcţia Generală de
Dezvoltare Regională – PHARE – Direcţia Contractare în cadrul Programului PHARE 2005
Coeziune Economică şi Socială CFP 4/2006 – Schema de granturi pentru sectorul public
pentru pregătirea de proiecte în domeniul protecţiei mediului – linia de buget
PHARE/2005 /017 – 553.04.01 .
Art. 2 – Consiliul local se obligă să suporte contribuţia financiară proprie a cel
puţin 10% din costurile totale în numerar conform Ghidului solicitantului a proiectului
prevăzut la articolul 1 .
Art. 3 - Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi
persoanelor interesate în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare.
Art. 4 - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi pentru din
totalul de 13 voturi exprimate .
POARTA ALBĂ /29.03.2007
Preşedintele de şedinţă,
BURLACU RUXANDA
Contrasemnează:
Secretarul comunei Poarta Albă

MIHON CORNELIU

