ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ

CONSILIUL LOCAL PÂNG ĂRAŢI
HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea Listei de Investiții aferentă anului 2019
Consiliul Local al comunei Pângăraţi întrunit în ședință ordinară la 31.07.2019
Luând act de proiectul de hotărâre și referatul de aprobare al Primarului comunei,în calitate de
inițiator, înregistrat cu nr. 6085 din 30.07.2019, calitate conferită de prevederile OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ;
Analizând raportul compartimentului de urbanism și amenajarea teritoriului, din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pângărați, cu nr. de înregistrare 6083 din 30.07.2019, respectiv al
compartimentului financiar-contabil, impozite și taxe locale cu nr. 6084 din 30.07.2019;
Având în vedere:
Prevederile art.44, alin.(1) și art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare
Prevederile art.129 alin.(1), alin. (2) lit.b), c) și d), alin.(4) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind
Codul Administrativ
Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Pângărați
În temeiul dispoziţiilor art. 139 și art.196 alin.(1) lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
Administrativ
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă modificarea și completarea Listei de Investiții aferentă anului bugetar 2019 astfel:
- Modernizare DC 143 Pîngărăcior km 2700 – în valoare de 5548 mii lei;
- Pod peste pârâul Oanțu-punct DANDU – în valoare de 456 mii lei;
- Pod peste pârâul Oanțu – punct Ungureni – în valoare de 25 mii lei
Art. 2 Se împuterniceşte primarul comunei Pângăraţi – domnul Petru Lungu-Bordea împreună cu
compartimentul Financiar-contabil, impozite și taxe locale să ducă la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri
Art. 3 Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului – Judeţul
Neamţ, primarului comunei Pângăraţi, doamnei Brocea Valeria – consilier în Compartimentul financiarcontabilitate, impozite şi taxe din aparatul de specialitate al primarului comunei Pângăraţi, precum şi o va
aduce la cunoştinţă publică prin afişaj.
Preşedinte de Şedinţă,
Consilier local,
Constantin STROIA
Contrasemnează :
Secretarul general al comunei
Gabriel ANTONIU
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Din 31 Iulie 2019
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa Ordinară a Consiliului local al comunei Pângărați cu un număr de 13 voturi pentru, 2
abţineri şi 0 voturi împotrivă din totalul de 15 consilieri prezenţi.

