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HOTARAREA

ai" Jo. l.o.
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pnvlnd completarea strategiei de dezvoltare a comunei
DOBA
pentru perioada 2014-2020

ti

Consiliul Local Doba inrrunit in Eedintd ordinard la data de 26.10.2017
Avand in vedere referatul de aprobare al primarului comunei Doba, raportul
compartimentului de specialitate
ln baza prevederilor art. 36 ain2lit b si alin 4 lit e din Legea administratiei pubrice
locale n'. 21512001 rcpublicata, cu modificarile si completarile Joroborate cu dispozitiile
a,1. 60 qi 61 din Legea nr.24l2000 privind normele de tehnicd legislativi pentu elaborarea
actelor normative;
In temeiul drepturilor conferite de a,1.45, 115 Si 117 din Legea adminisfatiei publice
locale nr.21512001, republicatA, cu modificarile si completarile ult-rioare

HOTARESTE;
Aprobarea completirii Strategiei de dezvoltare a comunei Doba pentru
.
1.t.11.
perioada
4-2020. prin completarea

I
in cadrul capitolului 5.4 Metliu, Obiectivul specific
.20
5..4.2 Imbundtdtirea serviciilor de gospoddrire comnald (prin - achiziitie autoutilitird
tip
vidanjd, tractor cu accesotiile compatibile, etc) ;
1,2. Structura completirilor propuse este rcdata in anexa la prezenta hotArere.
Art.2 Cu ducerea la indeplinire a prczentei hotarari se incredinteaza primarul
comunei Doba.

Art.3 Prezenta hotfuare se comunicd, prin intermediul secretarului comunei Doba. in
termenul prevdzut de lege, primarului comunei Doba qi prefectul judetului Satu Mare
$i
se aduce la cunottinli publici prin afi9are la sediul primariei precum
9i prin publicarea pe
pagina de intemet www.primariadoba.ro

Primar,
ing. Ghetina Mihai
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ROMANIA
JUDETUT SATU MARE
PRIIVIARIA COMUNEI DOBA

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru proiectul de hotarare privind completarea

strategiei de dezvoltare

a comunei Doba

aprobat promovarea unui
Cred ca in sedinta extraordinara din aceasta iuna 'am
proiect pentru achizitionarea unui tractor cu accesoriile compatibile'

cu:"tractor cu accesoriile
Deci la capitolul S 4,strategia comunei se complbteaza
cat mai repede'
compatibile",speram ca acestea se vor materialize

PRIMAR,

ING.MIHAI GHETINA
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