
        
    ROMÂNIA - JUDEŢUL IALOMIŢA

COMUNA CIULNIŢA

                                                                 
                                                                       H O T Ǎ R Â R E

   privind aprobarea listei obiectivelor de investiţii multianuale

Consiliul local al comunei Ciulniţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de 30.01.2014,
Având în vedere:
-prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările

ulterioare,
Examinând:
-referatul de aprobare  nr.178/ 21.01.2014 al  primarului comunei Ciulniţa;
-raportul nr.179./ 21.01.2014 al consilierului de proiecte din cadrul aparatului de specialitate

al primarului comunei Ciulniţa,
-raportul comisiei de specialitate nr. 225/2/24.01.2014

În temeiul art. 36, alin(4), lit.a coroborat cu art.45, alin. 2, lit.a  şi art. 115, alin. (1), lit. b) , din
Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu  modificările  şi  completările
ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1   Se  aprobă  lista  investiţiilor  multianuale  ,  conform  anexei  nr.1,  care  face  parte

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul  comunei  Ciulniţa  şi  compartimentul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de

specialitate al primarului comunei Ciulniţa vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3 Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la cunoştinţă cetăţenilor, iar hotărârea va fi

comunicată  Instituţiei  Prefectului  -  Judeţul  Ialomiţa,  compartimentului  contabilitate  şi  Primarului

comunei Ciulniţa prin grija secretarului comunei.             

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO

    NR. 6
   ADOPTATĂ LA CIULNIŢA
   ASTĂZI 30.01.2014

Notă: prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10 voturi  pentru, 0 voturi  împotrivă,  0 abţineri (din 11
consilieri în funcţie au fost prezenţi  10 ). 



Anexa nr.1 la HCL Ciulniţa nr.6/31.01.2014

PROGRAM MULTIANUAL DE INVESTITII 
2014

1. Contract  de  imprumut  pentru  realizarea  cofinantarii  pentru  proiectele  aflate  in
derularea;

2. Retele  de  canalizare  menajera  si  statie  de  epurare  in  satele  Ciulnita  si   Ion    
Ghica;

3. Realizare de utilitati in cartier rezidential Ciulnita ;
4. Asfaltare strazi in localitatea Ciulnita prin P.N.D.L;
5. Asfaltare strazi in satul Ion Ghica;
6. Asfaltare strazi in satul Poiana si cartier Ghimpati ; 
7. Extindere retea de alimentare cu energie electrica sat Ciulnita –Zona Garii;
8. Realizare retele  de alimentare cu energie electrica a statiilor  de epurare in  satele

Ciulnita si Ion Ghica;
9.      Modernizare Camin cultural Ciulnita; 
10.Platforme betonate pentru amplasarea de pubele pentru deseuri reciclabile, in fiecare sat

component al comunei;
11.Dotari sala multifunctionala la Gradinita cu program normal Ciulnita;
12.Sistem de supraveghere in satul Ciulnita;
13.Realizarea unei Sali de festivitati in cladirea Scolii vechi Poiana, prin modificarea a doua

sali de clasa;
14.Transformarea Scolii Ivanesti in Camin cultural;
15.Realizarea de alei pietonale in satul Ciulnita;
16.Achizitionarea unui bazin de stocare a apei potabile,  cu o capacitate de 100 mc, plus

lucrarile de montaj, pentru Gospodaria de apa a Serviciului de alimentare centralizata cu
apa al Comunei Ciulnita , plus lucrarile de montaj;

17.Achizitionare unui grup de pompare pentru Gospodaria de apa a Serviciului de alimentare
centralizata cu apa al Comunei Ciulnita, plus lucrarile de montaj ;

18.Achizitionare  unui  vas  de  expansiune  pentru  Gospodaria  de  apa  a  Serviciului  de
alimentare centralizata cu apa al Comunei Ciulnita ;

19.Realizarea unor statii de autobuz in satele Ciulnita si Poiana. 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,

                      GRIGORE CONSTANTIN                                 CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

                ŢIGĂU DANIEL-ORLANDO


