ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de dezvoltare
economico-socială a comunei pe perioada 2006-2007.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară de astăzi
28.02.2006;
Având în vedere nota de fundamentare prezentată şi susţinută de către domnul primar Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre, înregistrat la nr. 27/01.02.2006 privind aprobarea
Programului de dezvoltare economico-socială a comunei pe perioada 2006-2007;
Având în vedere referatul nr. 28/01.02.2006, întocmit de viceprimarul comunei;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei Pentru Amenajarea Teritoriului, Urbanism,
Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 29/01.02.2006;
Având în vedere Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
Având în vedere Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia
publică;
Având în vedere O.G. nr. 21/30.01.2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
Având în vedere O.U.G. nr. 45/2003, privind finanţele publice locale, aprobată cu unele
modificări prin Legea nr. 108/2004 şi modificată prin O.U.G. nr. 9/2005;
Având în vedere Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea
actelor normative, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de către cei 12 consilieri aflaţi în
funcţie;
Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (2) lit. l), r) şi t) din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/200l, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.l.-Se aprobă Programul de dezvoltare economico-socială a comunei Scînteia, judeţul
Iaşi, pe perioada 2006-2007 şi accesarea proiectelor programelor potrivit anexei nr. 1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.-Primarul comunei Scînteia, judeţul Iaşi, va intreprinde demersurile necesare în
vederea accesării proiectelor enunţate la art. 1 din prezenta hotărâre la organismele locale şi centrale
de resort, informând periodic Consiliul local Scînteia asupra stadiului realizării prevederilor
prezentei hotărâri.
Art.3.-La începutul lunii martie 2006, primarul comunei Scînteia, judeţul Iaşi, va organiza
adunări cetăţeneşti în toate satele comunei unde se vor supune dezbaterii publice Programul de
dezvoltare economico-socială a comunei şi proiectele programelor de la articolul 1 al prezentei
hotărâri.
Art. 4.-Proiectele de programe accesate vor fi prezentate spre aprobarea consiliului local al
comunei, după obţinerea avizului, urmând să se treacă la derularea şi finanţarea acestora.
Art. 5.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, o va aduce la cunoştinţa primarului şi
consilierilor locali pentru popularizare în rândul cetăţenilor şi o va afişa în locuri publice.
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