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JUDETUL ALBA
ORA$UL CIMPENI
CONSIUUL LOCAL

norAnfinr
privind aprobarea documentaliei tehnico economice pentru Bazi de agrement

orag Cimpeni-Bazin de inot acoperit

Consiliul local al oragului dmpenijudelul Alba,intrunit in gedinli publici Of truORfA U

data de 19.10.2012 ,lu6nd in dezbatere proiectul de hot5r6re initiat de Primarul oragului

Cimpeni,
Av6nd in vedere:

-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni
-expunerea de motive a Primarului oragului dmpeni

-referatul nr.11530/18.10.2012 al comp.investilii din cadrul aparatului de specialitate al

primarului
-prevederile art.44 alin.1 din Legea 27312006 privind finantele publice locale,combinat cu

aft.36 alin.4 lit.d 9iart,126 din Legea 2L5l2OOl a administraliei publice locale,republicati,
-prevederile POR 2OO7-2O13,AXA prioritarE 5 -dezvoltarea durabilS 9i promovarea

turismului,domeniul de intervenlie 5.2 Crearea,dezvoltarea,modernizarea infrastructurii de

turism pentru valorificarea resurselor naturale gi cregterii calititii serviciilor turistice
tn baza art,45 alin.2 din Legea ?15/2001 a administraliei publice locale,republicatd,

HOTARA$TE:
ART.1:

acoperit".
(1) Se aproba proiectul ,,BazH de agrement orag Cimpeni- Bazin de inot

(2) Aprobi cofinantarea
Cimpeni- Bazin de inot
proiectului.
(3)AprobS Tema de proiectare gi Studiul de fezabilibte pentru proiectul ,,BazE de agrement
orag dmpeni- Bazin de inot acoperit".
(4)Suportarea de citre Consiliul local Clmpeni a cheltuielilor neeligibile ale proiectului
precum gi a oric5ror costuri suplimentare care vor surveni in perioada implementirii
proiectului
(S)Asigurarea de cdtre Consiliul local Cimpeni a sumelor necesare pentru acoperirea
contribuliei din fondurile structurale din cadrul proiectului ,sume care vor fi cheltuite in
avans de cStre Consiliul local Cimpeni,p6ni la rambursarea cheltuielilor de c6tre autoritatea
de management.

ART.2:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotiiriri se incredinteazi
primarul oragului Cimpeni,comp.investilii gi Serv.financiar contabilitate din cadrul aparatului
de specialitate al primarului.

ART.3:Secretarul oragului Cimpeniva asigura publicitatea prezentei hotirAri.
ART.4:Prezenta hot6r6re a fost adoptat6 cu un numir de 10 voturi favorabile

valabil exprimate,care reprezinti 67 o/o din numHrul consilierilor in functie( 91 o/o din
num6rul consilierilor prezenti).

Prezenta se comunic5:Instit.Prefect

NR.

Primar
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Comp.investitii
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Afi9ier

AVIZAT
SECRETAR

nAoac CRISTINA/)/ /O'V
Cimpeni,19,t0.2012
R.C./R.C.,B EX.

Consiliului local Cimpeni pentru proiectul ,Bazd de agrement orag

acoperit" cu procentul de 50o/o din cheltuielile eligibile ale


