
R O MÂ N I A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BLEJEȘTI 

JUDEȚUL TELEORMAN 

H O T Ă R Â R E 

PRIVIND : implementarea, necesitatea, oportunitatea si potentialul economic 

al proiectului „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 12 , COMUNA  BLEJESTI , 

SAT  SERICU , JUDETUL TELEORMAN „ 

Consiliul Local Blejesti , Judeţul Teleorman întrunit în şedintă  ordinară în data 

de 22 iulie  2021, convocată de primarul comunei Blejesti:  având în vedere: 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Blejesti judetul Teleorman ;  

- raportul de specialitate al compartimentului de specialitate din cadrul 

Primariei Blejesti; 

- prevederile OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea programului national  de 

dezvoltare locala, modificata si completata ulterior  

- Ordinul (republicare1)viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii 

regionale si administratiei publice, nr. 1.851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor 

Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului national de dezvoltare locala
*
 

- prevederile HGR nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice; 

- prevederile art. 23, alin (1) , art 44 din Legea nr. 273/2006 privind 

finantele publice locale, modificata si completata;  

- prevederile art 129, alin (1), alin (2), lit b, alin (4) , lit d, art 243 , alin (1) 

, lit a din  OUG nr. 57/ 2019 privind Codul adminsitartiv cu modificarile 

si completarile uletrioare ; 

 

In temeiul prevederilor  art.  196, alin (1), lit. a,  din OUG nr. 57/ 2019 

privind Codul Administrativ : 

HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aproba implementarea , necesitatea, oportunitatea si potentialul 

economic al proiectului cu titlul „REABILITARE DRUM COMUNAL DC 12 , 

COMUNA  BLEJESTI , SAT  SERICU , JUDETUL TELEORMAN „ 

 



Art.2.  Cheltuielile aferente proiectului vor fi prevazute in bugetul local de 

venituri si cheltuieli pentru perioada de investitii, in cazul obtinerii finantarii , 

conform legislatiei in vigoare . 

 

Art.3. Se imputerniceste Primarul comunei Blejesti,sa ia masuri legale pentru 

contractarea unui operator economic specializat in vederea intocmirii studiului 

de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „REABILITARE DRUM COMUNAL 

DC 12 , COMUNA  BLEJESTI , SAT  SERICU , JUDETUL TELEORMAN „, ducand la 

indeplinire prevederile prezentei hotarari .  

Art.4. Secretarul comunei Blejesti judetul Teleorman, se va ocupa de 

comunicarea prezentei hotarari catre : 

 Institutia Prefectului judetului Teleorman, pentru verificarea legalitatii ;  

 Primarul localitatii, pentru cunoastere si aplicare. 

 Aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari ; 

 
 

                                      PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                            Traian Gheorghe                                                                                             

 

 

 

 Contrasemnează                                                       

                                                                                                   Secretar general  , 

                                                                            Jr Burcea Adriana   

 

 

Blejesti : 

Nr. 46 din 22.07.2021. 

Hotărâre aprobata cu un nr. de 11 voturi pentru ,voturi împotrivă - , abţineri- 


