
HOTĂRÂRE modificarea şi completarea anexei ”Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.47/28.08.2008 privind ”Lista obiectivelor de investiţii propuse pentru linia de finanţare”

        
    
     

In temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) şi alin (4), ale art. 45 alin.(2), art. 63 alin. (1) lit. c) şi alin.
(4) lit. c) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit.b) alin. (3), (5) şi (6) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală republicată,
Avân în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria
publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap. IV din Legea nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum cu
cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de prevederile art. 41 alin. (4) din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei locale,
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Ţinând seama de prevederile art. 942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte şi
convenţii;
Luând act de:
a)Expunerea de motive prezentată de către Primarul Sectorului 4, în calitatea sa de iniţiator;
b)Raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare Urbană - Serviciul Urmărire Investiţii
nr.IX.C.37/273/10.10.2008

  

Consiliul local al Sectorului 4 adoptă prezenta:

  

HOTĂRÂRE:

    
    -  Art. 1 Se aprobă modificarea şi completarea anexei prevăzută şi aprobată în art. 2 a
Hotărârii Consiliului Local al Sectorului 4 nr.47/28.08.2008, privind "Lista obiectivelor de
investiţii propuse pentru linia de finanţare", anexă care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.   
    -  Art. 2 Celelalte prevederi stabilite în HCLS4 nr. 47/28.08.2008 rămân neschimbate.  
    -  Art. 3 Secretarul Sectorului 4, Direcţia Dezvoltare Urbană - Serviciul Urmărire Investiţii şi
Direcţia Economică vor aduce la îndeplinirea prevederile prezentei, conform competenţelor.
 

  

Această hotărâre a fost adoptată în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al sectorului
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4 din data de 14.10.2008.

  

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Gheorghe SĂVULESCU 

  

Contrasemnat pentru legalitate
Secretarul Sectorului 4 
Radu DRAGOMIRESCU
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