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HOTĂRÂRE
privind reactualizarea proiectului de investiție “Modernizare drum acces «Valea Ciocanului» pentru

asigurarea accesibilizării la așezământ monahal «Mănăstirea Ciocanu», monument istoric și de
patrimoniu local”

Având în vedere,
    prevederile art. 129 alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.d și e din  OUG 55/2019 privind Codul administrativ
    prevederile Legii 273/2006 a Finanțelor publice locale;
    prevederile HCL nr.58/ 27 noiembrie 2018 privind reactualizarea proiectului de investiție 
“Modernizare drum acces «Valea Ciocanului» pentru asigurarea accesibilizării la așezământ monahal 
«Mănăstirea Ciocanu», monument istoric și de patrimoniu local”
     referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Bughea de Jos, în calitatea sa de inițiator, 
înregistrat cu nr. 3259/12.06.2020, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului
      raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.
3260/12.06.2020 prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea reactualizării 
proiectului pentru investiția “Modernizare drum acces «Valea Ciocanului» pentru asigurarea 
accesibilizării la așezământ monahal «Mănăstirea Ciocanu», monument istoric și de patrimoniu local”
      avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bughea de Jos
        Reținând dispozițiile legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală
        În temeiul art. 139, alin.1 și art. 196 alin.1 lit (a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. - Se aprobă reactualizarea proiectului de investiție„Modernizare drum acces Valea 
Ciocanului pentru asigurarea accesibilizari la ’’Asezamantul monahal Manastirea Ciocanu 
monument istoric de patrimoniu local” comuna Bughea de Jos, județul Arges, denumit în continuare 
Proiectul.

Art.2 Reactualizarea proiectului va fi efectuată de firma de proiectare care a întocmit proiectul 
inițial în vederea depunerii documentația necesară accesării de fonduri europene, fără costuri suplimentare.
              Art. 3. Valoarea proiectului rezultat în urma reactualizării va fi supus spre aprobare Consiliului 
Local Bughea de Jos.
              Art.4 – Primarul comunei va urmării ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărârii;
              Art.5 – Prezenta hotărâre va fi afişată pentru aducerea  la cunoştinţa publică şi va fi comunicată 
Instituţiei Prefectului – judeţul Argeş prin grija secretarului comunei Bughea de Jos.

                  
     Preşedinte de şedinţă ,                                                                              Contrasemnează pentru legalitate
            Consilier local,                                                                                                      Secretar general, 

    Sanda Gheorge                      Bianca  Golumbeanu
                        
           

 

   Nr.32/30  iunie 2020

Total consilieri 13 din care 13 prezenți 13 voturi pentru, 0 voturi contra, 0 abtineri.
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