lt
ll /-/

ROMANIA
JUDETUL HAFTGHITA
CONSILIUL LOCAI, JOSE NI
HOTARARE
privind aprobarea inceperii demefsurilor in vede:re a realizdrii proiectului:
,,CONSTRIUIRII UNEI SALI DE SPORT PENTRU LICEUL TEIINOLOGIC ..SOVER
ELEK" DIN COMIJT{A JOSENI, JUDEI||JL HARGHITA",
in cadrul Prograntului National de Deirvoltare l-ocald
Consiliul Local al ComuLnei Joseni, intrunit

in qedinla

extraordinard, din data de

14.03.2017

in vedere:
Expunerba de motive nr. 1181,20f1 al domului primar in vederea realizdriiproiectului
construirea unei sali de sport pentru lioeul tfhnologic Soverr lBlek din comune Joseni;
Proie,ctul Ce hotdr6re, i.niJiat de dl. prima.r G6ll Szabolcs, privind aprobarea inceperii
AvdnLd

demersurilor in vederea reahzdlii proiect{rlui ,,CONSlllLUIRE lIl'{EI SAft DE SPORT
PENTRU L]CEUL TEHNOLOGIC ,,SOVT|R ELEK', D]]{ CoMU\TA JOSENI. JUDETUL.
HARGHITA.";
Ludnd in considerare avrzele favprabile ale: Comisiei de specialitate activitati
economico-financiarS. gi Cornii;iei de specialitate amenajarea teritoriului qi urbanism, juridica
gi de disciplina;
Art. )121 alin. (1) gi alin, (2) din constitulia Rom6niei, repubricatd;
Art. 3, afi. 4 Ei art. 6 paragraful 1 - din Carta europerand a autonomiei locale, adoptatd
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, rarificat1 prin Legea nr.19911997;
In conlbnnitate cu pre:vederile Legii educalrei fizice qi sportului nr. 6912000, cu
modificdrile gi completirile ulterioarr:, Hot6rdrii Guvernului nr. 88412001 pentru aprobarea
Regulamentr.rlui cle punere in apJlicare a dilspoziliilor Legii educaliei ftzice gi sportului nr.
6912000, precum gi ale Ordonantei GuvernuluiNr, 2512001 privin<l infiinlarea Companiei
Nalionale de InvestiJii C,N.I, - S.h., cu modlficdrile Ei completdrile ulterioare;
In terneiul art.36, alin, (6), lit. (a), pdt, 6, alin.9 gi art. 45 coroborat cu afi. 115 alin.(2)
din Legea administraliei publice lrrcale nr. 21512001, republiczrtd, cu modificarile si
completarile ulterioare :

HoTARA$rE

Art.

1. Se aprobd inceperea demersprilor in vederea construirii unei Sdli de sport in
Comuna Joseni, judelul Harghita, in cadiul Programul Najional de Dezvoltarc Locald.,
subprogramul S61i de sport.
Art. 2. Cu aducerea la indepliniro a prezentei hotdrAri se insd.rcineazd, dl. Giil
Szabolcs, primarul Comunei JosenLi.
Art. 3. HotdrArea se comuniod prin grija secretarului: primarului Comunei Joseni,
precum gi Instituliei Prefectului Judelului Harghita.

