ROMANIA
COMUNA BOISOARA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA
PROIECT DE HOTARAREA
Privind aprobarea „ Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Boisoara, judetul
Valcea, pentru perioada 2016 – 2020 „

Consiliul Local Boisoara intrunit in sedinta ordinara la data de 22.05.2017,
la care participa un numar de __consilieri din totalul de 9 in functie.
Vazand ca prin Hotararea Consiliului local nr. 15 din 17.03.2017 dl. Giurescu
Paul, a fost ales presedint de sedinta;
Avand in vedere expunerea de motive a primarului Comunei Boisoara si
raportul de specialitate a secretarului Comunei Boisoara ;
Având în vedere rapoartele de avizare ale comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al localităţii,
agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ , al comisiei
pentru învăţământ, culte, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive şi de
agrement şi al comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii şi
liniştii publice şi a drepturilor cetăţenilor prin care se avizează favorabil proiectul de
hotărâre;
Tinand cont de raportul de avizare al legalitatii intocmit de catre secretarul UAT
Boisoara;
Vazand prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica locala, republicata,
In temeiul art. 36 alin. (2), lit.(b), art. 45 alin (1) si art. 115 alin. (1) lit.b) din
Legea 215/2001,privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si
completarile ulterioare, cu un numar de ____ voturi pentru, adopta urmatoarea :

HOTARARE
Art. 1 Se aproba Strategia de dezvoltare locala a Comunei Boisoara, judetul
Valcea, pentru perioada 2016 – 2020.
Art. 2 Strategia de dezvoltare locala a Comunei Boisoara pentru perioada 20162020, va putea fi modificata si completata in orice moment,conform
oportunitatilor de dezvoltare a Comunei Boisoara.

Art. 3 (1) Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza primarul
Comunei Boisoara.
(2) Prezenta hotarare se aduce la cunostinta publica prin grija secretarului
Comunei Boisoara.

INITIATOR,
Primar,
SANDULACHE MIHAI

Boisoara 17.05.2017

BOISOARA la 22.05.2017

Avizat legalitate,
p.SECRETAR,
MOHANU MARIOARA

