JUDETUL COVASNA
CONSILruL LOCAL AL
COMT]NEI SITA BUZAULUI

HOTARAREA Nr.7312017
privind modificarea Hotararii nr.63120tr7 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici din proiectu l"Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita,comuna Sita .Buzaului ,
sat Crasna,nr.l22T,judetul Covasna"
Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intnrnit
in sedinta extraordinara din data de 1,9.10.2017 analizand expunerea de motive a primarului
la proiectul de hotarare privind modificarea Hotararii nr.63/2017 referitoare la aprobare,r
indicatorilor tehnico-economici din proiectul"Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita,
comuna Sita Buzaului,sat Crasna,nr.l22Tjudetul Covasna";
vazand ca proiectul de hotarare este insotit de raportul compartirnentului de
specialitate din cadrul primariei,de raportul comisiei de specialitate in domeniul prograrne de
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului public si privat al localitatii,
servicii si comert precum si de avizul secretarului;
luand act de prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvemului nr.28l2013
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,cu modificarile si complelarile
ulterioare si ale Ordinului MDRAP nr.l 85 t/2013 privind aprobarea Normelor mtodologlice pentru
punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28l2013 pentru aprobarea
Programului National de Dezvoltare Locala,republicat cu modificarile si completarile u.terioare;
in baza prevederilor art.44 alin.l din Legea nr.273l2006 privind linantele
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,si ale art.36,alin.2,lit."b", alin.4,lit."d"din
Legea nr.21512001 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.215/2001 privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si completarile
ulterioare;

HOTARASTE:
Art.unic . Se aproba modificarea Hotararii nr.6312017 referitoare la aprobarea
Studiul de fezabilitate al proiectului "Reabilitare ,modernizare si dotare Gradinita,comuna Sita
Buzaului ,sat Crasna nr.1227judetul Covasna"in sensul ca Art.1 al susmentionatei h,:tarari va
avea urmatorul cuprins:
"Se aproba Studiul de fezabilitate al proiectului"Reabilitarr,,modernizare
si dotare Gradinita,comuna Sita Buzaului,sat Crasna nr.1227judetul Covasna"pentru care se
solicita finantarea 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.t'
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Prezenta hotarare se diluzeaza astftl:
- I exemplar Prefectura j udetului Cdvasna
-1 exemplar dosar sedinta consiliu
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exemplar birou financiar-contabil
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Mirela-Ancuta

Q,lL,"'-

