ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
COMUNA PODOLENI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA
nr. 18 din 29 martie 2019
privind accesul public fără taxe, pe o perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei, la investiţia
„Modernizare drumuri agricole de exploataţie DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 şi DE 127,
comuna Podoleni, judeţul Neamţ” accesat prin Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii
legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”,
implementat prin Programul Naţional de dezvoltare Rurală”, finanţat prin FEADR

Având în vedere prevederile:
- Hotărârii Consiliului local al comunei Podoleni nr. 32 din 23 mai 2011 privind
instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri agricole de exploataţie DE 91, DE 112, DE 141,
DE 139 şi DE 127, comuna Podoleni, judeţul Neamţ”;
- art. 36 alin.(2) lit.„d” şi alin.(6) lit.„a” pct. 13 din Legea administraţiei publice locale
nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând procesul verbal de recepţie nr. 5501/04.12.2018 încheiat la terminarea lucrărilor
la investiţia „Modernizare Drumuri Agricole de Exploatatie DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 si DE
127 comuna Podoleni, judeţul Neamţ” şi referatul de aprobare elaborat de Primarul comunei
Podoleni;
Luând act de raportul întocmit de compartimentul de resort şi rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate;
În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin.(1) din Legea administraţiei publice locale nr.
215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei
prezenta hotărâre.

Podoleni, judeţul

Neamţ, adoptă

Art.1. Se aprobă accesul public la investiţia „Modernizare Drumuri Agricole
de Exploatatie DE 91, DE 112, DE 141, DE 139 si DE 127 comuna
Podoleni, judeţul Neamţ”, accesat prin Măsura 125 – „Îmbunătăţirea şi dezvoltarea
infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”, implementat
prin Programul Naţional de dezvoltare Rurală”, finanţat prin FEADR, fără taxe pe o
perioadă de 5 ani de la finalizarea investiţiei.
Art.2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3. Secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor,
instituţiilor şi persoanelor interesate.
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