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HOTĂRÂREA nr. 48 

Din  22 noiembrie  2017 

 

Pentru modificarea Anexei nr.1 la  Hotărârea Consiliului local al comunei 

Ogra nr.44/30 octombrie 2017 privind implementarea proiectului 

„Achiziționare buldoexcavator pentru lucrări de întreținere și gospodărire 

comunală în comuna Ogra, județul Mureș” 

 

Consiliul Local al Comunei Ogra, judetul  Mures, intrunit in ședința  ordinară din 

data de  22 noiembrie 2017, 

Având în vedere: 

-Raportul de specialialitate al Biroului Financiar Contabil-Resurse Umane, 

înregistrat cu nr. 6164/ 15.11.2017,  

-Raportele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, 

Luand act de Ghidul Solicitantului pentru obtinerea finantarii din Fondul 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, LEADER 2014- 2020, M6/6B ,, 

DEZVOLTAREA SERVICIILOR ŞI INFRASTRUCTURII DE BAZĂ, ÎN ECHILIBRU 

CU MEDIUL ŞI ECONOMIA LOCALĂ”, cu scopul accesarii fondurilor 

nerambursabile,  

Tinand seama de prevederile: 

-art.47 alin.(4) și art.59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

-art.44 alin.(1) al Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

În conformitate cu prevederiler art.36 alin.(2) lit.”b” și ”d” coroborat cu alin.(4) 

lit.”d”, alin.(6) lit.”a” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art.45 alin.(2) și al art.115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001, 

privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂȘTE 

  

   Art.I.  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei Ogra nr.44/30 

octombrie 2017, privind implementarea proiectului „Achiziționare buldoexcavator 

pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, județul 

Mureș”, se modifică și se înlocuiește cu Anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 
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 Art.II Celelealte prevederi ale Hotărârii Consiliului local al comunei Ogra 

nr.44/30 octombrie 2017, privind implementarea proiectului „Achiziționare 

buldoexcavator pentru lucrări de întreținere și gospodărire comunală în comuna Ogra, 

județul Mureș”, rămân neschimbate. 

 Art.III  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

Comunei Ogra  si Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane. 

 Art IV.   Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei 

Ogra, în termenul prevazut de lege către: Instituția Prefectului-Județul Mureș, Primarul 

comunei Ogra, Biroul Financiar Contabil-Resurse Umane și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare la sediul primăriei și pe pagina de internet www.primariaogra.ro 

 
 

                                                                                                Contrsemnează 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                        SECRETAR, 

                 Uilecan Ionel                                              Crefelean Anicuța-Ramona 

  
                                                                                               

 

 

 

 


