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HOTARARE
privind aprobarea continuarii parteneriatului comunei Posesti cu Judetul Prahova, in vederea

realizarii investitiei ,,asfaltare drum comunal DC 136"

Yazandexpunerea de motive nr.6224118.12.2018 si proiectul de hotarare, intocmite de primarul

comunei si raportul compartimentului de specialitate nr.6258118.12.2018 prin care se propune aprobarea

continuarii parteneriatului comunei Posesti cu Judetul Prahova, precum si alocarea unor sume din

bugetul comunei pe anul 2018, in vederea rcalizarii unui obiectiv de interes public ,,asfaltare drum

comunal DC 136 " ;

YazandHotararea Consiliului judetean Prahova nr.197118.12.2018 privirid asociereajudetului
prahova cu localitati din judet, precum si alocarea unor sume din bugetul judetului Prahova pe anul 2018

in vederea realizarii unor obiective de interes public;
Avand in vedere prevederile art.35, alin.(l) ale Legii nr. 27312006- privind finantele publice

locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul art.l4, art.36 alin.(2) lit.b) si lit.e) , art. 45 si art.115 din Legea nr.2l5l200l,

republicata, privind administratia publica locala ,cu modificarile si completarile ulterioare;

Consiliul local al comunei POSESTI, judetul Prahova, HOTARASTE :

Art.l.- Se aproba continuarea parteneriatului comunei Posesti cu Judetul Prahova in vederea rcalizatii

investitiei ,,isfaltare drum comunal DC 136', obiectiv de interes public, precum si alocarea unor sume

din bugetul comunei pe anul2018 in vederea realizarii acestuia .

Art.2.-Se aproba participarea comunei Posesti la finantarea lucrarilor prevazute la art.l, cu suma de l0o/o

din valoare a alocata de catre Consiliul judetean, din bugetul local pe anul 2018.

Art.3.-Se mandateazaprimarul comunei sa semneze toate documentele necesare pentru aducerea la

indeplinire aprezentei hotarari .

Lrt,A.-Prezenta hotarare va fi comunicata autoritatilor, precum si adusa la cunostinta publica, prin grija

secretarului comunei.
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