ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA FOLTESTI
CONSILIUL LOCAL
Adresa : comuna Foltesti, judetul Galati, 807130
Tel: 0236/346006; Fax: 0236/346041
E-mail: primariafoltesti@yahoo.com

H O T A R A R E A NR. 57
din 28. 12. 2021
privind: modificarea Hotararii Consiliului Local al Comunei Foltesti nr. 8 din
14.07.2016 pentru aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat
pentru realizarea în comun a obiectivului „Reabilitarea si modernizarea
infrastructurii de transport regional între localitătile Vîrlezi – Tg. Bujor –
Umbrăresti – Viile – Fîrtănesti – Foltesti (DJ 242)”
______________________________________________________________________________
INITIATOR : Moraru Laurentiu Gigi – primarul comunei Foltesti, judetul Galati .
Numarul de inregistrare si data depunerii proiectului 8096 din 22.12.2021.

Consiliul local al comunei Foltesti, intrunit in sedinta ordinara din data
de 28.12.2021.
Avand in vedere Referatul de aprobare a dlui Moraru Laurentiu Gigi primarul
comunei
Foltesti,
judetul
Galati,
inregistrata
sub
nr.
8097/22.12.2021.
Avand in vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort
din cadrul aparatului de specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 8100 din
22.12. 2021.
Avand in vedere Avizele comisiilor de specialitate.
Avand in vedere prevederile art 129 alin. (2) lit. b si d, alin.(7) lit.m din
O.U.G. nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
cu modificarile si
completarile ulterioare.
În temeiul art. 139 alin.(1) şi ale art. 196, alin. (1), lit. ”a”din O.U.G. nr.
57 / 2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile
ulterioare.

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. Se aprobă Actul aditional la Acordul de Parteneriat prevazut in
anexa la Hotararea Consiliului local al Comunei Foltesti nr. 8 din 14.07.2016
privind aprobarea proiectului si a acordului de parteneriat pentru realizarea in
comun a obiectivului „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport
regional între localităţile Vârlezi-Tg.Bujor-Umbrăreşti-Viile-Fârţăneşti-Folteşti
(DJ242)”, cu modificarile si completarile ulterioare, conform anexei care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Institutiei Prefectului - judetul
Galati, primarului comunei Foltesti, Consiliului Judetean Galaţi precum şi
altor instituţii interesate, va fi facuta publica prin grija secretarului comunei
Foltesti prin afisare, iar de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei,
raspunde primarul comunei Foltesti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
IACOB MARCELA

CONTRASEMNAT SECRETAR,
MARIAN CILICHIDREANU

