
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru obiectivul de investiții “Extindere 

parc «Valea Gerului» în parcelele cu numerele cadastrale 23411 si 24464, cu suprafetele de 5338 mp si 

respectiv de 9745 mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor Marunt, judetul 

Calarasi” 

 

Consiliul local Dor Mărunt întrunit în ședință ordinară la data de 27.07.2020 

Având în vedere: 

• Referatul de aprobare al primarului comunei Dor Mărunt, înregistrt cu nr. 200/17.07.2020; 

• Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 201/17.07.2020 

• Prevederile art. 1, alin (2), art. 3, art. 4, art. 5, alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de 

elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice 

• Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare 

• Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

• H.C.L. Dor Mărunt 38/29.05.2020 privind alegerea președintelui de ședință; 

• Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 200/27.07.2020  ; 

• Prevederile art. 129 alin. (1), (2) lit b), alin (4) lit. b), alin (7), lit. a, art.140 alin (1), art. 196 lit a), 

art. 243, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

In temeiul art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

Art. 1. Se aprobă NOTA CONCEPTUALĂ ȘI TEMA DE PROIECTARE pentru obiectivul de 

investiție “Extindere parc «Valea Gerului» în parcelele cu numerele cadastrale 23411 si 24464, cu 

suprafetele de 5338 mp si respectiv de 9745 mp, situate in intravilanul satului Dor Marunt, comuna Dor 

Marunt, judetul Calarasi”. 

Art. 2. Se aprobă întocmirea studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții prevăzut la art.1. 

Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către primarul comunei Dor 

Mărunt și compartimentele de specialitate. 

Art. 4. Secretarul comunei va asigura publicitatea şi comunicarea prezentei hotărâri instituţiilor şi 

persoanelor interesate. 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

   Angela ENACHE 

                                                                                         CONTRASEMNEAZĂ  

   p. SECRETAR GENERAL 

        Constantin VĂTAFU    

Nr. 47 

 Dor Mărunt, 27 iulie 2020 

 

Adoptată cu un număr de 15 voturi ”pentru” din totalul de 15 consilieri prezenți. 


