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HOTĂRÂRE
privind modificarea Strategiei de Dezvoltare Socio - Economică a comunei Măureni
pe perioada 2014 - 2020
Consiliul Local al comunei Măureni întrunit în şedinţă ordinară de lucru ,
Văzând expunerea de motive a primarului comunei,
Văzând necesitatea realizării unor investiții care nu au putut fi prevăzute în strategia de
dezvoltare a comunei care să determine investitorii autohtoni sau străini să realizeze investiţii şi în
mediul rural și care conduc implicit la modificarea H.C.L. 84 / 2014 privind aprobarea Strategiei
de dezvoltare a comunei Măureni pe perioada 2014 – 2020,
Văzând prevederile Legii nr. 315 din 2004, privind dezvoltarea regională în România,
Având în vedere strategia de dezvoltare regională aprobată de Regiunea V – Vest,
Văzând avizele comisiilor de specialitate și raportul de specialitate al viceprimarului ,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.” b ”, alin. (4) lit.” e ” şi art. 45 alin.(2) din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare:
HOTĂRĂŞTE:
Art.I. Strategia de dezvoltare socio-economică a comunei Măureni pe perioada 2014
- 2020 aprobată prin H.C.L. nr. 84/29.10.2014 se modifică după cum urmează:
1. La pct. 6.3 – Sport și agrement din cadrul Cap.6 - obiective specifice - învăţământ,
cultură, sport şi agrement din strategia de dezvoltare, după lit. c) se introduce lit. d)
cu următorul cuprins:
d). construirea și dotarea unui teren de sport sintetic în localitatea Măureni;
2. La cap. 8 – Portofoliu de proiecte pentru perioada 2014-2020, după pct. 8.28 se
introduce pct. 8.29 conform anexei la prezenta hotărâre.
Art.II. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare în locuri vizibile
şi pe pagina de internet a Comunei Măureni, intră în vigoare conform art. 49 alin. (1), 117 alin.
(3) şi (5) şi se comunică în termenul prevăzut de Legea nr. 215 / 2001 la :
• Instituţiei Prefectului – Judeţul Caraş – Severin,
• Primarului Comunei Măureni,
• Viceprimarul comunei Măureni,
• Compartimentele din aparatul de specialitate al primarului;
Preşedintele de şedinţă,
Niță Cornel-Gabriel
Contrasemnează
Secretarul comunei,
Ilie Gheorghe
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Data: 30.10.2017
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _8_ voturi pentru şi _0_voturi împotrivă

