ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL JOSENI

TIOTARARE
privind aprobarea contractului de finanlare
Joseni 9i MADR, Agenlia
nr. c0430A00001 t772100142 din 04.10.2018, incheiat intre comuna
nerarnbursabil in
pentru Finan{area Investiliilor Rurale, pentru acordarea ajutorului financiar
condiliile programului Nalional Nalional Pentru Dezvoltarea Rurald 2014-2020

Consiliul local

al

Comunei Joseni, intrunit

in

gedinla extraordinar[, din data

de

10.i0.2018;
Avdnd in vedere:
incheiat intre
Implernentarea proiectului c0430A000011772100142 drn 04.10.2018,
Rurale, pentru acordarea
Comuna Joseni gi MabR, Agenlia pentru FinanJarea Investiliilor
Na{ional Pentru
Nalional
ajutorului financiar nerambursabil in condiliile Programului
iezvoltar"aRural[ 2014-2020 Romdnia pentru care sa solicitat finanlare;
incheiat intre
Contractul de finanlare nr. C04304000011772100142 din 04.10.2018,
Rurale, pentru acordarea
comuna Joseni gi MADR, AgenJia pentru Finanlarea Investiliilor
in condiliile Programului Nalional Nalional Pentru

ajutorului financiar nerarnbuisabil

Dezvoltarea Rurald 2014-2020 RomAnia
AvAnd in vedere:

;

?05/?013 al Parlamentului
Parlanre'tului
-r 1I'30512013
(UE) m.
'.r /TTtr\
Regulamentul
dezvoltar
pentru
din 17 decembrie ZOi: privind sprijinul
dezvoltare rural[ (FEADI{) gi de abrogare aRegulamentului
rnodificdrile gi completdrile ulterioare;

sliliului

n

European
Fondul pentru

al Consiliului, cu

s ilvice, Com
a
art.3 din Carta europeand autonomiei
I 1997,
1 985, ratificat[ prin Legea m'199
(2) din constituliaRorndniei, republicatd;
(1)
alin.
alin.
art.l2oqi art. 1i1
9i
art. 20 gi 21 din Legea cadru a descentralizdri\ nt. 19512006;
giurrn. al Cap.V, Secliunea 1, din Legeanr'2412000
JinAnd seatra de pieveclerile art.40
consiliul
de tehnicd legislativd pentru elaborarea actelor normative, republicat[,
privind
'ormele

adaptar ea infi astructurii agrico le 9i

local al comunei Joseni,

tntemeiuldispoziliilorart.36,alin.(l),art.36,alin'(2)lit.b,art'2lalin'(1) siart'45'
privind administratia
alin. (1), coroborat cu a.t. 115 alin.(1) lit. b - din Legeant.2l5l2001 -

local al comunei
public local6, republicata, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul
Joseni,

norAnAgrn:
nr' C0430A000011772100142 din
Contractul
04'10aJosenigienliapentruFinanlarealnvestiliilor Programului Nalional
I in condiliile
i financiai
Rural
acordarea ajutorului financiar
pentru
Romdnia,
d 2OI4-202
Nalio
lei:'
nerambursabil, c6t Ei valoarea contractului, in suma de 5.563.432,25

asemneaza,

PRE$EDINTE, DE $EDNTA

t

CONSILIUL

Ioc.AL i

W" "&
Nr.79 din 10.10.2018

SECRETAR

OMLINEI JOSENI
Rudolf

arha

