
HOTARAREA Nr.72tZ0t7

privind modincar* 
"ilffi il:irti'rlfJifi lt;ffi :ffiprobarea 

indicatorno,

"Reabilitare ,modernizare si dotare Scoala,comuna Sita Buzaului ,
n r.509j udetu I Covasna"

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrrnit
in sedinta extraordinara din data de 19.10.2017 analizand expunerea de motive a primar.ului
la_proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.6412017 referitoare apro-barea
indicatorilor tehnico-economici din proiectul"Reabilitare, modernizare si doiare scoala,
comuna Sita Buzaului,nr,509judetul Covasna',1

vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
specialitate din cadrul primariei,de raportul comisiei de specialitate in domehiul prograrne de
dezvoltare economico-sociala,buget-finante.administrarea domeniului public si priva't aL localitatii,
servicii si comert precum si de avizul secretarului;

luand act de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.2gl20l3
pentru aprobarea Programului Natiorlal de Dezvoltare Locala,cu modificarile si compler.arile
ulterioare si ale ordinului MDRAP nr.l851lz013 privind aprobarea Normelor mtodoloSlice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28l2013 pentl:u aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,republicat cu modificarile si completarile u lterioare;

in baza prevederiror art.44 alin.r din Legea nr.273r2006 privind finantele
publice locale,cu lrrodificarile si completarile ulterioare,si ale irt.36,alin.2,lit.,,b',, alin.4,lit.,,d,din
Legea nr-215/2001 privind administratia publica locala,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

in temeiul prevederilor art.45,alin.l si ale art.l l5,alin.l,lit.,,b,, din Legea
nr.21512001 privind administratia publica locala ,republicata cu modificariie si completenile
ulterioare;

HOTARA STE:
Art.unic. Se aproba modificarea Hotararii nr.64/2017 referitoare ia aprobarea

indicatorilor tehnico-economici din proiectul "Reabilitare ,modernizare si dotare Scoala,comuna
Sita Buzaului ,nr.509judetul covasna" in sensul ca Art.1 al susmentionatei hotarari va avea
urmatorul cuprins:

'Se aproba Studiul de fezabilitate al proiectului "Reabilitare ,modernizare si
dotare scoala,comuna sita Buzaului ,nr.509judetul covasna',pentru care se solicitn linaoiu."a
in baza Programului National de Dezvoltare Locala ,instituit prin ordonanta Guvernului
nr,28/2013, conform anexei nr.l la prezenta hotarare care face parte integranta din aceasta.r'

JUDETUL COVASNA
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-1 exemplar Prefecturajudetului Covasna
-l exemplar dosar sedinta consiliu
-l exemplar birou financiar-contabil
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Q;3i,'lqlPrezenta hotarare se difuzeaza


