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Privind aprobarea documentatiei tehnico economice pentru Bazi de agrement
orag Cimpeni-patinoar aftificial
data

Consiliul local al oragului Cimpenijudelul Alba,intrunit in gedin!5 publici Of iruOnfA n
19.10.2012 ,lu6nd in dezbatere proiectul de hot5r6re iniliat de Primarul oragului

de

Cimpeni,
AvSnd in vedere:

-raportul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Cimpeni
-expunerea de motive a Primarului oragului C?mpeni
-referatul nr.11531/18.L0.20L2 al comp.investilii din cadrul aparatului de specialitate al
primarului
-prevederile arl. 44 alin.1 din Legea 27312006 privind finanlele publice locale
,combinat cu
aft'36 alin.4 lit.d giart.126 din Legea 2l5l2OOl a administraliei publice locale,republicatH,

-prevederile POR 2007-2013,AXA prioritar6 5 -dezvoltarea durabilS gi promovarea
turismului,domeniul de interuenlie 5.2 Crearea,dezvoltarea,modernizarea inirastructurii de
turism pentru valorificarea resurselor naturale gi cregterii calitElii serviciilor turistice
In baza art.45 alin.2 din Legea 2L5l2OOt a administraliei publice locale,republicatE,

HorAnAgrE:
ART'!: (1) Se aprobS proiectul
(2) Aprob5 cofinanBrea Consiliului

,,Bazi de agrement orag Cimpeni-patinoar aftificial".
local Cimpeni pentru pioiectul ,Bazd de agrement orag
Cimpeni-patinoar artificial" cu procentul de 50o/o din cheltuielile eliglbite ale pr6iectului.
(3)Aprob5 Tema de proiectare gi Studiul de fezabilitate pentru proiedut
,,Bazd de agrement
orag C?mpeni-patinoar aftificial".
(4)Suportarea de c5tre Consiliul local Cimpeni

a cheltuielilor neeligibile ale proiectului
in perioada implement[rii

precum gi a oriciror costuri suplimentare care vor surveni
proiectului

cStre Consiliul local Cimpeni a sumelor necesare pentru acoperirea
contributiei din fondurile structurale din cadrul proiectului ,sume care vor fi cheltuite in
avans de cStre Consiliul local Cimpeni,p6n5 la rambursarea cheltuielilor de citre autoritatea
(S)Asigurarea de

de

management.

ART.2:Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotirAri se incredinleazS
primarul oragului Cimpeni,comp.investilii gi Seru.financiar contabilitate din cadrul apjratului
de specialitate al primarului.
ART.3:Secretarul oragului Cimpeniva asigura publicitatea prezentei hotflrfiri.
ART.4:Prezenta hot6r6re a fost adoptat6 cu un numtr de
voturi favorabile
o/o din num5rul consilierilor in funclie( 91 o/o din
valabjl exprimate,care reprezintH
numHrul consilierilor prezenli).
Prezenta se comunicS:Instit.prefect
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