
                                                             ROMANIA
                                                       JUDETUL BRAILA
                                                 COMUNA BORDEI VERDE
                                                       CONSILIUL LOCAL

                                                      HOTARAREA NR.44
                                                                  din 29.06.2018
 
privind: insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei privind,starea     economica,sociala 
si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2017,activitatea administratiei publice locale in 
anul 2017,precum si obiectivele propuse pentru anul 2018;
 
           Consiliul Local al comunei Bordei Verde,judetul braila,intrunit in sedinta 
extraordinara in data de 29.06.2018; 

            Avand in vedere:
          - Referatul de aprobare al Primarului comunei Bordei Verde,in calitate de initiator;
          - Raportul de specialitate intocmit de compartimentul de resort din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului ;
          - Raportul primarului privind starea economică, socială i de mediu a unită ii ș ț
administrativ-teritoriale a U.A.T. Comuna Bordei Verde;  
          - Prevederile art.63 alin.3 lit.a,b din Legea nr.215/2001 privind administra ia publică ț
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
          - Raportul comun al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Bordei Verde;
   În temeiul prevederilor art.36 alin.6 lit.d i lit.f, art.45 alin.1, art.47, art.63 alin.1 lit.b, art.115 ș
alin.1 lit.b i alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu ș
modificările şi completările ulterioare,
 
                                                                                              H O T Ă R Ă Ş T E :
 
           Art.1. Se insuseste Raportul primarului comunei Bordei Verde privind starea 
economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2017,activitatea administratiei 
publice locale in anul 2017,precum si obiectivele propuse pentru anul 2018,potrivit Anexei care 
face parte integranta din prezenta hotarare;

          Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică: -Instituţiei Prefectului-judetul Braila,institutiilor si 
persoanelor interesate si se aduce la cuno tin a publică prin afi area la sediul primăriei.ș ț ș
 

        PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                 CONTRASEMNEAZA,
                   Bicoiu Dan                                                                         SECRETAR COMUNA
                                                                                                                       Viorel Zodila



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
PRIMAR
NR.______din 29.06.2018

      
             

                                                        REFERAT DE APROBARE
    

La proiectul de hotarare privind insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei 
privind,starea     economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2017,activitatea
administratiei publice locale in anul 2017,precum si obiectivele propuse pentru anul 2018;

          Potrivit dispozitiilor Legii administratiei publice locale,in contextul atributiilor Primarului 
referitoare la relatia cu Consiliul Local,am elaborat in acest sens Raportul annual privind starea 
economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pentru anul 2017,activitatea 
administratiei publice locale in anul 2017 si obiectivele pe care le propunem pentru anul 2018,in 
vederea asigurarii cadrului necesar realizarii atributiilor si responsabilitatilor care ne revin in 
solutionarea si gestionarea interesului colectivitatii locale pe care o reprezentam.

           Fata de cele mai sus mentionate,in temeiul prevederilor Legii nr.215/2001,privind 
administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,prezint spre 
dezbatere si aprobare proiectul de hotarare amintit mai sus.

                                                                       PRIMAR
                                                                  Dumitru Rotaru

JUDETUL BRAILA



COMUNA BORDEI VERDE
SECRETAR
NR.________din 29.06.2018

                                                         RAPORT SPECIALITATE

La proiectul de hotarare privind insusirea Raportului elaborat de Primarul comunei 
privind,starea economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2017,activitatea 
administratiei publice locale in anul 2017,precum si obiectivele propuse pentru anul 2018;

       Analizand proiectul de hotarare,referatul de aprobare si anexa acestuia am constatat 
urmatoarele:
 

- Raportul de activitate a fost elaborat in baza activitatii desfasurate de 
institutiile,compartimentele si serviciile publice care functioneaza la nivelul comunei 
Bordei Verde,judetul Braila;

- Obiectivele propuse a se realiza in anul 2018 sunt oportune,necesare si corespund cu 
directiile prioritare de dezvoltare ce vor fi cuprinse in strategia de dezvoltare a comunei 
pentru urmatoarea perioada ;

- Bugetul local al comunei Bordei Verde poate sustine demararea unor obiective propuse 
pentru anul 2018,pentru altele fiind necesara identificarea unor surse de finantare 
externe.

         Concluzie: - proiectul de hotarare este elaborat conform legislatiei in viguare si poate fi 
inaintat Consiliului Local.

                                                                SECRETAR COMUNA
                                                                         Viorel Zodila

ROMANIA



JUDETUL BRAILA
COMUNA BORDEI VERDE
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOLTARE ECONOMICO SOCIALE A 
COMUNEI,BUGET FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT 
AL COMUNEI,AGRICULTURA,GOSPODARIRE COMUNALA,PROTECTIA 
MEDIULUI SERVICII SI CONTROL

COMISIA PENTRU INVATAMANT,SANATATE,CULTURA,PROTECTIE 
SOCIALA,ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT

COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA,JURIDICA,APARAREA 
ORDINII SI LINISTII PUBLICE,A DREPTURILOR CETATENILOR
NR.______________.2018

                                                         RAPORT DE AVIZARE

                                                        al proiectului de hotarare 
      privind  insusirea  Raportului  elaborat  de  Primarul  comunei  privind,starea

economica,sociala si de mediu a comunei Bordei Verde pe anul 2017,activitatea administratiei

publice locale in anul 2017,precum si obiectivele propuse pentru anul 2018;

                      Comisiile mai sus amintite,intrunite in sedinta de lucru au ,luat in discutie Proiectul
de hotarare amintit mai sus ,insotit de Raportul de activitate, referatul de aprobare intocmi de 
primarul comunei referatul compartimentului de resort intocmit in acest sens  .    
                     In urma analiziei facute, membrii comisiilor avizeaza Fvorabil  prezentul  proiect 
de hotarare,  inaintand-ul  Consiliului Local in vederea discutarii si aprobarii.

                         PRESEDINTE
                           Bicoiu Dan

                           Gurau Relu-Sorinel
                
                           Bicoiu Adrian
                          
                                                                                         SECRETAR  COMISIE
                                                                                                Miclaru Angelica
                                                                                               
                                                                                                 Petrea Aurel
                                                                                                 Tugui Rodica 


