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HOTARAREA NR. 43 I 2017

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice gi a indicatorilor tehnico-
economici privind obiectivul ,,Realizare Centru Cultural in localitatea Ambud, Comuna
Pdulegti, judeful Satu Mare"

Consiliul Local Piulegti, judetul Satu Mare, intrunit in gedinta de indati din 15.03.2017,la
sediul Primiriei Comunei Pdulegti, inbaza dispozi{iilor art. 39 alin.4 din Legea nr.21512001 privind
administratia publicd locald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

av6nd in vedere expunerea de motive prezentatd, precum gi in conformitate cu dispozitiile art.
44 din Legea nr, 21512001 privind administratia publici locald, cu modificarile gi completirile
ulterioare,

in baza prevederilor art. 7, arl.9 din O.U.G. nr.2812013 pentru aprobarea Programului
Nalional de Dezvoltare Locali, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, precum gi a Ordinul MDRAP
nr. 185112013, privind aprobarea Normelormetodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor
OUG nr. 2812013 pentru aprobarea Programului nalional de dezvoltare locala, republicat, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare,

tinAnd seama de prevederile art. 44 aliniat 1 din Legea nr. 27312006 privind Finantele Publice
Locale, cu referire la cheltuielile de investitii gi documentatiile tehnico - economice,

in temeiul prevederilor art.36 alin.4lit d, ale art..45 alin.2litera a, precum gi ale art. 115 alin.
1 lit b din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicatd, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, adopti prezenta

HOTARANE:

Art. 1 - Se aprobd documentatia gi indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii
,,Realizare Centru Cultural in localitatea Ambud, Comuna Pdulegti, jude[ul Satu Mare", conform
anexei care face parte integranta din prezenta hotdrAre, prin surse de finantare ale Ministerului
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, partea a ll-a a Programului national de dezvoltare
locala.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotirdri se incredinteazd primarul comunei
Paulesti, judetul Satu Mare gi serviciile de specialitate.

Art. 3. Prezenta hotdrdre se comunica in termenul previzut
Prefectului Judetul Satu Mare, personalului din cadrul aparatului de
aduce la cunogtinta publica.
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