ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA MÎNĂSTIREA
PRIMAR
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Infiintare parc tematic cu
specific pescaresc, in comuna Minastirea, Judetul Calarasi,, - Programul Operational de
Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020, derulat prin Asociatia Grup Local de Pescuit - FLAG
Dunarea Calaraseana.
Având în vedere:
 raportul de specialitate al compartimentului fonduri europene din cadrul aparatului propriu
de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 24/26.04.2018 privind aprobarea iniţierii unui
proiect de investiții pentru realizarea obiectivului Parc tematic cu specific pescăresc în
comuna Mînăstirea, județul Călărași;
 Prevederile Ghidului Solicitantului din cadrul Programul Operational de Pescuit și Afaceri
Maritime 2014-2020, Axa Prioritara 4, Masura 2.1 - Promovarea și Valorificarea
Produselor și Activitatilor Specifice Zonei
 Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu completările și
modificările ulterioare;
 Prevederile HG nr. 907/29.01.2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate
din fonduri publice;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d) si alin. 6, lit. a), punct. 4 din Legea administraţiei publice
locale numărul 215 din anul 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45, alin. (6) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala
republicata, modificata si completata, propun Consiliului Local adoptarea proiectului de hotărâre
enunțat în titlu, astfel:
Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectul „Infiintare parc tematic cu
specific pescaresc, in comuna Minastirea, Judetul Calarasi,, - Programul Operational de Pescuit
si Afaceri Maritime 2014-2020, derulat prin Asociatia Grup Local de Pescuit - FLAG Dunarea
Calaraseana, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa cu
ducerea la indeplinire a prezentei.
Art. 3. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
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