ROMANIA
JUDETUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI FRUMUSANI
HOTĂRÂRE
privind asocierea UAT Frumușani cu UAT Plataresti in vedere realizării in comun a
proiectului „Reabilitare pod afectat de pagubele produse în urma calamităților, peste râul
Dâmbovița , pe DC 59 între satele Plătărești, comuna Plătărești și Pițigaia, comuna
Frumușani, județul Călărași”
Consiliul Local al Comunei Frumusani, Jud. Calarasi, intrunit in sedinta ordinară astazi
27.06.2019
Avand in vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Frumușani, înregistrată sub nr.
203/21.06.2019;
- Raportul compartimentului de specialitate din cadrul instituției noastre, înregistrat cu nr.
204/21.06.2019;
- Proiectul de hotarare nr.205/2019 initiat de Dl. Primar Duță Paul;
- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Frumusani
inregistrat la nr. 210/26.06.2019.
- Dispozitiile HCL nr.09/28.03.2019 privind alegerea Presedintelui de sedinta;
- Hotărârea nr. 1 din 27.02.2019 a Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin care se
hotărăște luarea de măsuri de prevenție și măsuri privind realizarea lucrărilor de reabilitare,
consolidare și reconstruire a podului peste râul Dâmbovița ce leagă cele două tronsoane ale
drumului comunal clasificat DC 59 ce face legătura între localitătile Plătarești și satul Pițigaia;
- Dispozițiile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor
de Urgență;
- Prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind
structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență;
In temeiul art.45, alin.1, si al art.115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001 privind administratia
publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:
HOTARASTE
Art.1. – Se aprobă asocierea Comunei Frumușani, prin Consiliul Local Frumușani cu
Comuna Plătărești, prin Consiliul Local Plătărești, în vederea vedere realizării in comun a
proiectului „Reabilitare pod afectat de pagubele produse în urma calamităților, peste râul
Dâmbovița , pe DC 59 între satele Plătărești, comuna Plătărești și Pițigaia, comuna Frumușani,
județul Călărași”.
Art.2. – Se împuternicește Primarul Comunei Frumușani să semneze toate actele ce decurg
din asocierea celor două UAT-uri.

Art.3. - Prezenta hotărâre se va comunica instituţiilor şi persoanelor interesate ṣi se aduce la
cunoștință publică prin afișare și pe site-ul instituției, prin grija serviciilor de specialitate
competente.
Hotararea a fost adoptata in prezenta a 13 consilieri din 13 consilieri alesi cu 13
voturi pentru.
NR.40
ADOPTATA LA FRUMUSANI
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PRESEDINTE DE SEDINTA
STOIAN GHEORGHE

CONTRASEMNEAZA SECRETAR
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

Nr.203/21.06.2019

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind asocierea UAT Frumușani cu UAT Plataresti in vedere
realizării in comun a proiectului „Reabilitare pod afectat de pagubele produse în urma
calamităților, peste râul Dâmbovița , pe DC 59 între satele Plătărești, comuna Plătărești
și Pițigaia, comuna Frumușani, județul Călărași”

Stimaţi consilieri,
Iniţiez prezentul proiect de hotărâre, conform legislaţiei în vigoare .
Având in vedere prevederile:
- art.35(1), art. 41, art. 44 alin (1), art. 45 alin. (1) și alin. 46 alin. (1), alin. (2) lit. c și alin. (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea nr. 1 din 27.02.2019 a Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin care se
hotărăște luarea de măsuri de prevenție și măsuri privind realizarea lucrărilor de reabilitare,
consolidare și reconstruire a podului peste râul Dâmbovița ce leagă cele două tronsoane ale
drumului comunal clasificat DC 59 ce face legătura între localitătile Plătarești și satul Pițigaia;
- dispozțițiile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență;
- dipozițiile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență;
Astfel că solicit dezbaterii şi adoptării unui proiect de hotărâre privind asocierea UAT
Frumușani cu UAT Plătărești în vederea vedere realizării in comun a proiectului „Reabilitare
pod afectat de pagubele produse în urma calamităților, peste râul Dâmbovița, pe DC 59 între
satele Plătărești, comuna Plătărești și Pițigaia, comuna Frumușani, județul Călărași”.

PRIMAR
DUȚĂ PAUL

Nr.204/21.06.2019

REFERAT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind asocierea UAT Frumușani cu UAT Plataresti in vedere realizării
in comun a proiectului „Reabilitare pod afectat de pagubele produse în urma calamităților, peste
râul Dâmbovița , pe DC 59 între satele Plătărești, comuna Plătărești și Pițigaia, comuna
Frumușani, județul Călărași”
Subsemnatul, Bonciu-Zanfirachi Marius, în funcţia de secretar in cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Frumușani, județul Călărași, având în vedere prevederile:
- art.35(1), art. 41, art. 44 alin (1), art. 45 alin. (1) și alin. 46 alin. (1), alin. (2) lit. c și alin. (3)
din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările
ulterioare;
- Hotărârea nr. 1 din 27.02.2019 a Comitetul Local pentru Situații de Urgență, prin care se
hotărăște luarea de măsuri de prevenție și măsuri privind realizarea lucrărilor de reabilitare,
consolidare și reconstruire a podului peste râul Dâmbovița ce leagă cele două tronsoane ale
drumului comunal clasificat DC 59 ce face legătura între localitătile Plătarești și satul Pițigaia;
- dispozțițiile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență;
- dipozițiile HG nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadrul privind structura
organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru
situații de urgență;
Iniţiatorul solicită adoptarea unei hotărâri prin care Comuna Frumușani să aprobe asocierea
UAT Frumușani cu UAT Plătărești în vederea realizării in comun a proiectului „Reabilitare pod
afectat de pagubele produse în urma calamităților, peste râul Dâmbovița, pe DC 59 între satele
Plătărești, comuna Plătărești și Pițigaia, comuna Frumușani, județul Călărași”.
Astfel că apreciez ca oportun acest demers al domnului primar şi propun Consiliului local
ca în urma analizei proiectul iniţiat să adopte o hotărâre în acest sens.

SECRETAR,
BONCIU-ZANFIRACHI MARIUS

