ROMANIA
JUDETUL HARGHITA

CONSILruL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTAR,ARE
privind aprobarea contrachllui de finanlare
C0430F000011772100033 din 09 octombrie 2017 pentru proiectul
,MODERNIZARE qI CONSTRUIRE DRUN4I-,B] FORESTIERE DIN
CON,IL]}IA JOSENI, ruDETUL HARGHITA"

nr

Plimarul Comunei Joseni,
Av6nd in vedere:
Necesitatea aprobirii contractului de finanlare ru'. C0430F00001 1772 10003 3 ce se ca incheia in data de 09
octombrie 2017 penfu proiectul ,,MODERNIZARE SI CONSTRUIRE DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA
JOSENI, TDEiUL FIARGHITA'. in vederea implementarii proiectului ,,MODERNZARE SI CONSTRUIRE
DRUMURI FORESTIERE DIN COMUNA JOSENI, ruDETUL FnRGHITA" pentru care sa solicitat finanlare in
cadrul Fondului European Agricol pentru Dez\oltare Rural[, Submdsura 4.3 Investilii penhu dezvoltarea,
moderrizarea sau adaptarea infrastucturii agricole gi silvice, Componenta - Infi'astructura de acces silvicd;

Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European ;i al Consiliului European din l7 decembne
2013 privind sprijimrl pentru dezvoltare rurala acordat din Fondul pentru dezvoltare rurald (FEADR) 5i de abrogare
a Regulamentului CE nr. L698/2005 al Consiliului, cu modifictu'ile 5i complettuile ultedoare;
Hotdrerea Guvemului nr.226 dtr. 2 aplilie 2015 pr-ivind stabilirea cadntlui general de implementare a
masurilor programului nalional de dezvoltare rurald cofinanlate din Fondul European Agricol pentlu Dezvoltare
Rurali gi de la bugetul de stat;
Programul Nalional de Dezvoltale Rurald 2014-2020 aprobat de catle Comisia Eurcpeand prin Decizia ru'.
(2015)
3508 din 26 mai 2015;
C
Ghidul solicitanh.ilui Submlsurii 4.3 Investilii pentru dez!oltatea, modemizarea sau adaptarea
inliastructurii agicole yi silvice, Componenta - hflastructw a de acces silvicd,
LuAnd in considerar e prevederile:
ar1.3
din Cafta europeani a autonomiei locale, adoptattr la Strasboug la 15 octombrie 1985, ratificattr prin
Legea w.199/1997 ,
art. 120qiaft. 121 alin. (l) Ei alin. (2) din Constitulia Ron.rdniei, republicatd:
art. 20 ;i 2l din Legea cadru a descentlaliztrrii nr . 195D006lin6nd seama de prevederile art.40 ;ium. al Cap.V, Secliunea I, din Legea ru'. 2412000 plivind normele de
teluicd legislativi penbu elaborarea actelor normative, republicatd, consiliul local al comunei Joseni,
in temeill dispozi{iilor ar1. 36, alin. (I), art. 36. alin. (2)lit. b,art.21 alin (I) ti a 45' alin. (I), corohorat
cu afi. ll5aiin.(l)lit.b -din Legeanr.2t5l2001 - privind administralia public locald, rqrublicaltr, cu modificirile
pi completdrile ulterioare, consiliul local al comunei Joseni

-

HOTAR,{$TE:

Articol unic: Se aprobA contractul de finaniare nr. C0430F00001 1772100033 din 09 octombrie

2017

incheiat intrc Comuna Joseni Ei Agenfia Pentru Finantarea lnvestiliilor Rurale pentru acordarea ajutomlui hnanciar'
nerambunabil in conditiile progra[rului national pentri dezvoltare rurald, pentru punerea in aplicare a cererii de
finantare nr. F C0430F00001 1772100033 pentru proieotul ,,MoDERNZARE $I CONSTRUIRE DRUI\4IJRI
FORESTIERE DIN COMLN{A JOSENI, ruDETUL HARGHITA".

PRRIMAR
Gdll Szabolcs

snc\ra,n
tszlaiB\uaor

\
Joseni,

la 06.10.2017

