ROMANIA

Judelul HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI
Comuna Joseni
Codul de inregistrare fiscald: 4367990

PROIECT DE HOTARARE
prvind implementarea proiectului,,REABlLlTAREA 9l DOTAREA CLADIRII
ADMtN|STRAT|VE PENTRU iruHtrulAneA UNEt CASE COMUNTTARE DtN
COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA''

Primarul Comunei Joseni,
AvAnd in vedere temeiurlle juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 qi art. 121 alin. (1) si (2) din Constitulia RomAniei, republicati;
b) art. 8 9i 9 din Carta europeand a autonomiei locale, adoptatd la Strasbourg la 15
octombrie 1985, raiificatd prin Legea nr 199/1997;
c) art.7 alin. (2) si art. 1166 si urmdtoarele din Legea nr. 28712009 privind Codul
civil, republicati, cu modificdrile ulterioare, referitoare la contracte sau convenlii;
d) art. 20 9i 21 din Legea cadru a descentralizdrii nr. '1 95/2006;
e) Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale, cu modificdrile sr
comoletdrile ulterioare:
LuAnd act de:
Expunerea de motive prezentat de cdtre primarul Comunei Joseni, in calitatea
sa de initiator, inregistrat cu nr. .......20...., prin care se susline necesitatea si oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivit6lii;
b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al
primarului, inregistrat cu nr.
........20...., prin care se motiveazd, in
proiectului,
drept 9i in fapt, necesitatea 9i oportunitatea
constituind un aport pentru
dezvoltarea colectivitdtii
raportul Comisiei de specialitate activitdli economico-financiard si al Comisiei
de specialitate amenajarea teritoriului gi urbanism, juridicd gi de disciplind din cadrul
Consiliului Local Joseni, privind implementarea proiectului: ,,REABILITARE Sl DOTAREA
cLADtRil ADM|N|STRAT|VE PENTRU irufltru1RReR UNE| CASE COMUNTTARE DIN
COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA" pentru care se solicita finanlare gi care se va
depune de cdtre Comuna Joseni, in vederea oblinerii finanldrii in cadrul programului prin
Programul National de Dezvoltare Rurald -P.N.D.R, LEADER, Subm6sura 7.28
lnfrastructurd pentru servicii publice si sociaie:
d) Ghidul solicitantului Submdsurii 7.2B Infrastructurd pentru servicii publice gi
socrale;
asigura resursele financiare pentru realrzarea
ConstatAnd necesitatea de
publice
investiliilor
de interes local, a cdrei documentatie de avizare a lucrdrilor de
intervenlie a fost aprobatd prin HotdrA;ea Consiliului Local
.12017 privind privind
aprobarea documentatiei de avizare
lucrdrilor de intervenlie pentru obiectivul de
investilie:,,REABILITARE
DOTAREA CLADIRII ADMINISTRATIVE PENTRU

a)

.........../.

c)

;

a

Sl

a

nr.

irurttNlnnrR UNEt CASE COMUNITARE DIN COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA'
proiect nr. 54012017 , faza D.A. L.l;
in temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 36 alin (2) lit. b) 9i d) , art. 45 alin.
(1) coroborat cu art. 1 15 alin. (1) lit. b) dln Legea administraliei publice locale nr'
21SI2OO1

, republicatS, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Consiliul Local al Comunei

Joseni:

HOTARA$TE

Art. 1. - Se aprobd implementarea proiectului ,,REABILITAREA 9l DOTAREA
CLADIRI ADMINISTRATIVE PENTRU irurttxlRnrn UNEI CASE COMUNITARE DIN
COMUNA JOSENI, JUDETUL HARGHITA', denumit in continuare Proiectul.
Art. 2, - Cheltuielile aferente Proiectului se prevdd in bugetul local pentru perioada
de realizare a investiliei, in cazul oblinerii finan!6rii prin Programul Nalional de Dezvoltare
Rurald -P.N.D.R, potrivit legii.
Art. 3. - Consiliul Local al Comunei Joseni se obligi sd asigure veniturile necesare
acoperirii cheltuielilor de mentenan!5 a investiliei pe o perioadd de minimum 5 ani de la
ultima transd de platd.
Numdrul locuitoriloi deserviti de Proiect este de 5450.
nrt. a.
primar G6ll
Art. 5. Reprezentantul legal al Comunei este, potrivit legii,

-

Szabolcs.
Art. 5. - Aducerea la indeplinire

dl

a prezentei hotdrAri se asigurd de cdtre primarul

Comunei Joseni.

Art. 7. - Prezenta hotirAre se comunic6, prin intermediul secretarului
Joseni, in termenul prevdzut de lege, primarului Comunei Joseni, Prefectului

Comunei
Judelului
Harghita si se aduce la cunogtinld publici prin afigarea la sediul primdriei, precum si pe
pagina de internet www.joseni.ro.

Joseni, la 14.08.2017
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