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HOTARâÂREA nr. 53 
din 30 septembrie 2019 

 
Privind: aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de Proiectare în vederea 

elaborarii studiului de fezabilitate pentru proiectul  “ CENTRU CULTURAL ÎN 
COMUNA CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA”  

 
 
       

 Avand în vedere referatul de aprobare al viceprimarului Comunei 

Câmpineanca prin care solicită aprobarea Notei Conceptuale si a Temei de 
Proiectare în vederea elaborarii studiului de fezabilitate pentru proiectul  “ 
CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCA”, 
înregistrat sub nr. 9667/18.09.2019 

 Văzând raportul compartimentului din aparatul de specialitate al 

primarului nr. 9669 din 18.09.2019 prin care solicită aprobarea Notei 
Conceptuale si a Temei de Proiectare în vederea elaborarii studiului de 
fezabilitate pentru proiectul  “CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA 
CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA”  

 Luând în considerare avizele favorabile al Comisiilor de specialitate a 

Consiliului local al comunei Câmpineanca, judet Vrancea  

 în baza prevederilor art. 1, alin. (2), art. 3, art. 4, art. 9 si anexele 1 si 2 
din HG 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru al 

documentatiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investitii finantate din fonduri publice; 

 în temeiul art. 139, alin (1), art 128 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. d si art. 196 
alin. 1 lit. a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/05.07.2019 privind 

Codul administrativ , 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1  Se aproba Nota Conceptuala in vederea elaborarii studiului de 
fezabilitate pentru proiectul “CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA 



CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA”  prevazută la Anexa nr.1, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aproba Tema de Proiectare in vederea elaborarii studiului de 
fezabilitate pentru proiectul “CENTRU CULTURAL ÎN COMUNA 
CÂMPINEANCA, JUDEȚUL VRANCEA”  prevazuta la Anexa nr.2, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de catre 
functionarii din cadrul  compartimentului relații cu publicul si achizitii 
publice, respectiv de catre responsabilul cu urbanismul-amenajarea teritoriului 
si compartimentului contabilitate, buget, taxe si impozite. 

Art. 4 Prevederile prezentei hotarari vor fi comunicate autoritatilor publice 
locale , Institutiei Prefectului judetului Vrancea si aduse la cunostinta publica 
prin grija secretarului comunei Câmpineanca, judetul Vrancea. 
 

 
 
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                     CONTRASAMNEAZĂ 
                            SECRETARUL COMUNEI,   
CHIRILĂ ȘTEFAN                                             ROTARU OANA 
 
 

 


