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HOTĂRÂREA  NR. 27 
Privind necesitatea si oportunitatea „Construire pod pietonal peste paraul Trepteanca satul 

Udresti, punct La Onicel comuna Danicei – Judetul Valcea” 
 

 Consiliul local al  comunei Dănicei întrunit în şedinţa ordinară din data de 25 mai 2022 la 
care participă un număr de 10  consilieri din totalul de 11 consilieri locali in func郡ie; 
 軍inând cont de Referatul de aprobare al domnului Primar, înregistrat la nr. 2682 din 
24.05.2022 群i de Raportul de specialitate nr. 2683 din 24.05.2022; 
 În conformitate cu prevederile H.G Nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investi郡ii finan郡ate din fonduri publice, cu modificările 群i completările  ulterioare; 
 Având în vedere Raportul de avizare comun al comisiilor de specialitate, reunite, nr.2688 
din 25.05.2022 群i Avizul de legalitate prezentat de Secretarul general al comunei, înregistrat la 
nr. 2684 din 24.05.2022; 
 Văzând că s-au respectat principiile transparen郡ei în procesul de elaborare a proiectelor 
actelor normative conform Legii nr.52/2003 privind transparen郡a decizională în administra郡ia 
publică;   
 În temeiul art. 139 alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit.a) 群i art.129 alin.(2) lit.b)  din 
O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
 Întrunind un nr. de 10 voturi “pentru”, 0 voturi “împotriva” 群i 0 “ab郡ineri” adoptă 
următoarea: 
                                
          HOTĂRÂRE: 
 

Art.1.  Se aprobă necesitatea 群i oportunitatea necesitatea si oportunitatea „Construire pod 
pietonal peste paraul Trepteanca satul Udresti, punct La Onicel comuna Danicei – Judetul 
Valcea” 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredin郡ează primarul comunei 
Danicei prin intermediul compartimentul financiar – contabil; 

Art.3 . Secretarul general al comunei va asigura comunicarea prezentei hotararii Institutiei 
Prefectului – Judetul Valcea in vederea exercitarii controlului de legalitate, primarului comunei 
Danicei, compartimentului responsabil cu punerea in executare si aducerea la cunostiinta publica 
prin afisare la sediul Consiliului Local si in Monitorul Oficial Local (www.primaria-danicei.ro); 
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