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PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
pentru modificarea Hotdredi nr. 721201'7
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investitiei.
precum gi a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investi{ie:
,,CONSTRUIREA UNE] SALI DE SPORT PENTRU

LICEUL TEHNOLOGIC SOVf,R ELEK DIN COMUNA JOSENI,
JUDETUL HARGHITA"

Primarul Comunei Joseni, av6nd in vedere faptul, c[ in preambulul HotirArii nr.
7212017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investifiei, precum qi a Studiului
de fezabilitate pentru obiectir.ul de investilie: ,,construirea unei sdli de sport pentru Liceul
Tehnologic Sov6r Elek din comuna Joseni, judetul Harghita', nu a fost menlionat tema de
proiectare $i nota conceptualb, este necesar modificarea hotdrarii, prin inscrierea in
preambulul acestuia al acestor doud acte.

Consiliul Local al Comunei Joseni, intrr.nit in qedin{a ordinard din dara de 25.10.2017:
AvAnd in vedere:
Adresa nr. 963 (I506412017)SL/18.01.2018 al Prefecrului JudeJului Harghita, care
solicitd menlionarea in preambulul hotdrdrii a notei conceptuale;
Proiectul de hotdrAre iniliat de dl. primar, pentru modificarea HCL nr. 7212017 privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investifiei, precum qi a studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investi{ie: ,, Construirea unei sdli de sporl pentru Liceul Tehnologic Sdv6r
Elek din Comuna Joseni, judetul Harghita "
Tema de proiectare privind serviciile de proiectare aferent investitiei ,,Construirea unei
sili de sport pentru Liceul Tehnologic S<iv6r Elek din comuna Joseni, judetul Harghita,, nr.
.12017, aprobal de cdtre primarul Comunei Joseni;
Nota conceptuald privind necesitatea $i opoftunit atea rcalizbxii obiectir,ului de investitie
,,Construirea unei sdli de sporl pentru Liceul Tehnologic Sovdr Elek din comuna Joseni,
judetul Harghita ' nr.
t2017;
Obiectivul de investilie a fost aprobat in cadrul Programului Na{ional de Dezvoltare
LocaldL 2017 -2020, subprogramul Sdli de sport $i comunicat de MDRAP cu nr. 8973/2017 si
97756t201.'/.

Expunerea de motive al primarului Comunei Joseni nr. 583512017 privind aprobarea
indicatorilor tehnico economici al investiliei precum $i al Studiului de fezabilitate pentru
obiectivul de investilie: ,, Construirea rurei sdli de sport pentru Liceul Tehnologic S<iv6r Elek
din Comuna Joseni, judetul Harghita "
Raportul comisiei de speciaitate activitdli economico-fina:rciare din cadrul Consiliului

Local al Comunei Joseni nr. 17 12017;
Contractul de serwicii de proiectare incheiat intre Comuna Joseni qi SC. DRI,AM
DEVELOPMENT SRL, inregistrat sub nr. 4159111.07 .201j, pentru elaborarea Studiului de
fezabilitate privind obiectivul: ,,construirea unei sdli de sporl pentru Liceul Tehnologic Sovdr
Elek din Comuna Joseni, judelul Harghita'.
Tjn5nd cont de prevederile;

Art. 44 alin.(1) din Legea nr. 27312006 privind finan1ele publice locale, cu modifichrile
gi completdrile ulterioare;
H.G. nr. 90712016 privind etapele de elaborare qi conlinutul-cadru al documentaliilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice,
4rt. 121 atin. (1) qi alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicard;
Art. 3, art. 4 qi aft. 6 paragraful 1 - din carta europeand a autonomiei locale, adoptatd
la Strasbourg 1a 15 octombrie 1985, ratificatd prin Legea nr. 19911997;
lindnd seama de prevederile ar1.40 qi urm. al cap.v, secliunea 1, din Legea nr. 2412000
privind normele de tehnici legislativd pentuu elaborarea actelor normative, republicatd,
Ludnd in considerare prevederile afi. 7 , a1in. (2) din Legea w. 5212003 - privind
transparentra decizionald in administralia publicd locald;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit.b), a1in.(4), lit.d), alin. (6) lit. a,
alin.(9) 9i al ar1.45 alin.(1), coroborat cu art.l15, alin.(l), lit.b) - din Legea ff. 215/2001,
privind administralia publicb locald, republicatd, cu modificbrile gi compietdrile ulterroare,
Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTARASTE

Art.l.

Se completeazd preambulul

Hotdrdrii Consiliului Local al Comunei Joseni nr.

12/2011 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici al investiliei, precum

qi

a

Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie: ,,construirea unei sdli de sport pentru
Liceul Tehnologic Sovdr Elek din comuna Joseni, judetul Harghita" cu urmatoarele:
Tema de proiectare privind serviciile de proiectare aferent investitiei ,,Construirea uner
s61i de sport pentru Liceul rehnologic Scivdr Elek din comuna Joseni, judetul Harghita" nr.
/2017 , aprobat de cdtre primarul Comunei Josem;
Nota conceptuald privind necesitatea $i oportuni Ialea rcalizdrli obiectivului de investitie
,,construirea unei sdli de sporl pentru Liceul rehnologic sov6r Elek din comuna Joseni,
judetul Harghita" nr.
/2017;

Art'2' Prczenta hotdrare se transmite: Primarului comunei Joseni si Instituliei
Prefectului, Jude{ul Harghita.
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