ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITABUZAULUI

HOTARAREANT.43/2017

privind aprobarea notei conceptuale Ei temei de proiectare in vederea
elaboririi documenta{iei tehnico-economice pentru obiectivul de
investi{ii" Reabilitare ,modernizare si extindere Camin Cultural
Sita Buzaului"
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit
in sedinta din data de 19.07.2017 analizand expunerea de motive a primarului referitoare
: la proiectul de hotarare privind aprobarea notei conceptuale qi temeide proiectare in
vederea elabordrii documentaliei tehnico-economice pentru obiectivul de investitii
,,Reabilitare ,modernizare si extindere Camin Culturai Sita Buzaului,, ;
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentulli
de.specialitate din cadrul primariei precum si de raportul comisiei de specialiiate in domr:niul
activitati economico-financiare.agricultura,amenaj area teritoriului si de urbanism,protectia
mediului si turism,precum si de avizul secretarului;
In baza gi executarea prevederilor:
- art.l alin.(l) Ei alin.(2) lit.a), art.3, art. 4 si art.5 alin.(2) din HG ru.907/2016
privind etapele de elaborare gi conlinutul-cadru al documentaliiior tehnico-economice

aferente
_obiectivelor/proiectelor de investitii finanlate din fonduri publice, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
.
ulterioare;
in temeiul arr. 36 atin.(l), alin.(2) lit.c) qi lit.d), alin (5) lit.c) qi alin.(6) lit.a)
pct.4, art.45 alin. (2) lit.e), ar1. l l5 alin. (r) rit.b) din Legea administraliei pubiice
locale nr. 215/2001, republicatd, cu modificdrile qi complet6rile ulterioare;

HOTARA$rE

Art.1. Se aprobd nota conceptuara pentru obiectivur de investilii,' Reab itare
,
modernizare si extindere camin Cultural sita Buzaului',,conform Anexei nr.l care facr:
parte integranta din prezenta hotirdre.
Art.2.
aprobd tema de proiectare in vederea elabordrii documentatiei
' tehnico-economiceSepentru
otiectivul de irivestilii" Reabilitare,mddernizare si extinder.
camin cultural Sita Buzaului", conform Anexei nr.2 care face parte integrantd din
prezenta hotdrAre.

Art.3' Se imputemicegte primarul comunei Sita Buzaului sa semneze toate

documentele necesare realizdrii obiectivului propus prin prezenta hotdrAre.

_)_

Artl. p."r"rtu ra fi dus6 la indeplinire

de Primarul comunei Sita Buzaului tii

aparatul de specialitate al primarului.
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PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ponica Dorin-Viorel
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Prezenta hotarare se difuzeaza astfel:
-1 exemplar Prefectura judetului Covasna
-l exemplar dosar sedinta consiliu
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