
ROMANIA 
JUDETUL DOLJ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PLENITA 
 

H O T A R A R E  
privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate si indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 

„PREVENIREA INUNDATIILOR IN   CHUPRENE SI PLENITA 
 – Lucrari de regularizare pentru paraias Ududoi comuna Plenita” 

 
Consiliul Local al comunei Plenita intrunit in sedinta ordinara in data 09.10.2017; 
Analizand  expunerea de motive  inregistrata sub nr. 8546 din 03.10.2017, prin care se 

solicita aprobarea Studiului de fezabilitate si indicatorii tehnico economici pentru proiectul  
“Prevenirea Inundatiilor in Chuprene si Plenita – Lucrari de regularizare pentru paraias Ududoi, 
comuna Plenita”; 
 Avand in vedere Acordul de cooperare intre Comuna Plenita, judetul Dolj si Municipiul 
Chuprene din Bulgaria cat si  existenta fondurilor europene nerambursabile derulate prin Programele 
transfrontaliere, INTERREG V-A Axei prioritare 3, obiectiv specific 3.1 – „Pentru a imbunatati 
managementul riscurilor comun din zona transfrontalera”; 
 In temeiul art.36 alin 4 lit.”d”, art.36 alin (6) lit „a” pct 8; 9; si 11; art.36 alin (7) lit. „a” art. 
45 si art. 115 alin. (1) lit. “b”din Legea nr.215/2001 a admninistratiei publice locale, republicata; 

 
H O T A R A S T E : 

 
 Art.1. – Se aproba depunerea proiectului “Prevenirea Inundatiilor in Chuprene si Plenita – 
Lucrari de regularizare pentru paraias Ududoi, comuna Plenita”,  in cadrul Programelor 
transfrontaliere, INTERREG V-A Axei prioritare 3, obiectiv specific 3.1 – „Pentru a imbunatati 
managementul riscurilor comun din zona transfrontalera”. 
 Art.2. – Se aproba Studiul de fezabilitate si Indicatorii tehnico-economici pentru proiectul de 
investitie “Prevenirea Inundatiilor in Chuprene si Plenita – Lucrari de regularizare pentru paraias 
Ududoi, comuna Plenita” conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare. 
 Art.3. – Se aproba cofinantarea, de la bugetul local al comunei Plenita,  cu 2 % din valoarea 
totala a proiectului “Prevenirea Inundatiilor in Chuprene si Plenita – Lucrari de regularizare pentru 
paraias Ududoi, comuna Plenita”. 
 Art.4. - Aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se asigura de catre primarul comunei 
Plenita, judetul Dolj.  
 Art.5. - Prezenta hotarare se comunica, prin intermediul secretarului comunei Plenita, 
primarului comunei Plenita si Prefectului Judetului Dolj si se aduce la cunostinta publica prin 
afisarea la sediul primariei, precum si pe pagina proprie de internet.  
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