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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

PROIECT DE HOTARARE
PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 7Ol2017
privind asigurarea finantArii din bugetul local a categoriilor
de cheltuieli, care nu se finan{eazi de la bugetul de stat prin PNDL
in vederea implementdrii obiectivului de investi!ie:
,, REABILITAREA, AMENAJA REA $ I DOTAR EA CLA DIRI I
SCOLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL
PRIMARIEI DIN COMLINA JOSENI, JUDETUL HARGHITA ".

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrunit in gedin{a extraordinard din data de _12.2017,
Avdnd in vedere:
Adresa nr. 15343 (13750) SLl20l7 al Prefectului Judelului Harghita, prin care solicitd
completarea preambulului hotdr6rii cu unele acte normative in vigoare;
Proiectul de hotdr6re, iniliat gi prezentat de domnul primar, pentru modificarea Hotdrarii
nr.7012017 privind asigurarea finanlirii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se
frnanleazi, de la bugetul de stat prin PNDL - in vederea implementdrii obiectivului de investilie
,.Reabilitarea, amenajarea;i dotarea cl5dirii gcolii regi emeletes pentru sediul nou al primdriei
din Comuna Joseni, judetul Harghita ''.
Expunerea de motive al primarului comunei Joseni nr. 660712017 privind asigurarea
finan!6rii din bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se finanleazd de la bugetul de stat
prin PNDL, in vederea implementirii obiectivului de investi!ie susmenlionat;
HotArarea Consiliului Local nr. 912017 privind aprobarea documenta{iei de avizare a
lucrdrilor de interventie,,REABILITAREA, AMENAJAREA $l DOTAREA CLADIRII $COLII
REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIET DIN COMUNA JOSENI.
JUDETUL HARGHITA " ;
Hotdrirea Consiliului Local nr. 6912017 privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici actua,lizali al obiectivului de investilie: ,,REABILITAREA, AMENAJAREA $l
DOTAREA CLADIRII $COLII REGI EMELETES PENTRU SEDIUL NOU AL PRIMARIEI
DIN COMLINA JOSENI, JUDETUL HARGHITA";
Potrivit prevederilor art. 44 alin.(l) din Legea nr.27312006 privind Finanlele publice
locaf e, cu modificdrile gi completdrile ulterioare; ale H.G. nr. 90712016 privind etapele de
elaborare gi conlin utu l-cadru al documentaliilor tehn ico-econom ice aferente
obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice; O.U.G. nr. 2812013 pentru
aprobarea Programului nafional de dezvoltare locald, cu modificarile gi completirile ulterioare gi
Ordinul nr. l85l/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a
prevederilor O.U.G. nr. 2812013, republicat6, cu modificerile gi completdrile ulterioare;
LuAnd in considerare prevederile art. l2l alin. (1) 9i alin. (2) din Constitu{ia Romdniei,
republicatd; Art. 3, art. 4 gi arr. 6 paragraful I - din Carta europeane a autonomiei locale,
adoptatd la Strasbourg la l5 octomblie 1985, ratificatd prin Legea nr.199/1997;

in temeiul dispoziJiilor art. 36, alin. (t) , art.36, alin. (2) lit. b, arr. 36 alin. (4) lit. d, qi
art.45, alin. (2), coroborat cu art. 115 alin.(l) lit. b - din Legea nr. 215/2001 - privind
administralia publicd locald, republicatd, cu modificdrile $i completdrile ulterioare, consiliul
local al comunei Joseni:

HOTARA$TE:

Articol unic: Se aprobd modificarea Hotdrarii nr.7012017 privind asigurarea finan{irii
din bugetul local a categoriilor de cheltuieli, care nu se finanteazd de Ia bugetul de stat prin
PNDL - in vederea implementdrii obiectivului de investilie ,,Reabilitarea, amenajarea gi dotarea
clddirii gcolii regi emeletes pentru sediul nou al primdriei din Comuna Joseni, judetul Harghita "
prin completarea preambulului cu urpbtoarelq acte normative aflate in vigoare:
H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare gi con{inutul-cadru al documentaliilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;
O.U.G. nr. 2812013 pentru aprobarea Programului na{ional de dezvoltare locali, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare

gi

Ordinul nr. l85l/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea in
aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 28/2013, republicatl, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

contrasemneaz6,

PRIMAR
Grill Szabolcs

Joseni, la 12.12.2017

SECRETAR
lszlai Barna Rudolf

