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HOTĂRÂREA NR. 50  

privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiție 

„Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

 

 

 

Întrunit în şedinţa extraordinară din 04.10.2022, 

 

având în vedere necesitatea creșterii capacității de reziliență a sistemului educațional 

prin modernizarea infrastructurii educaționale și a dotării aferente, în corelare cu nevoile 

prezente și viitoare ale pieței forței de muncă, în vederea asigurării participării la un proces 

educațional de calitate, modern și incluziv, 

analizând referatul de aprobare al inițiatorului proiectului nr. 4245/04.10.2022, 

în conformitate cu prevederile art. 1 alin. 2 lit. a, art. 4 alin. 3, art. 19 alin. 1 lit. a, alin. 

2, art. 20 alin. 1 lit. j, art. 23 alin. 1, art. 44-45, art. 48, din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 

publice locale, art. 5 lit. j, art. 84 alin. 4 și 5, art. 88, art. 105 alin. 1, art. 129 alin. 1 și alin. 4 lit. 

d, art. 240 alin. 2, art. 286 alin. 4 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, art. 1, art. 2 

lit. a, art. 3-4, art. 10 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, art. 42, art. 80-83 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 

pentru elaborarea actelor normative, art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985 și ratificată prin Legea nr. 199/1997, art. 120 alin. 1 și art. 

121 alin. 1 și 2 din Constituția României, art. 7 alin. 2 Cod Civil,  

în temeiul art. 139 alin. 1, art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Nicșeni adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art. 1 Se aprobă necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de investiție 

„Reabilitare, modernizare și dotare Grădiniță, sat Nicșeni, comuna Nicșeni, județul Botoșani” 

Art. 2 Primarul comunei Nicșeni, prin aparatul de specialitate, asigură măsurile 

necesare pentru aplicarea prezentei hotărâri. 

Art. 3 Hotărârea se aduce la cunoștință publică și se comunică Instituţiei Prefectului - 

Judeţul Botoşani, primarului comunei Nicșeni și șefului biroului financiar. 
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