ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.20/27.02.2012
privind aprobarea parteneriatului dintre ONG Silvanita
şi oraşul Baia de Arieş,
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând in dezbatere proiectul de hotărâre iniţiat de primar privind propunerea de parteneriat
dintre ONG Silvanita şi Consiliul Local al oraşului Baia de Arieş, pentru realizarea si implementarea
proiectului : ,,Reabilitare şi amenajare Parcul Eroilor- Baia de Arieş” prin programul “Spaţii verzi”Componenta ,,Spaţii verzi urbane” al MOL România; raportul de specialitate nr. 646/2012 al biroului
Programe - proiecte a Primariei orasului Baia de Arieş; rapoartele de avizare ale comisiilor de
specialitate nr.1 şi 3 din cadrul consiliului local;
Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 2, lit. b) şi c), alin. 7 lit. a), din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 si 115, alin 1, lit b, din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată cu modificările şi completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1: Se aprobă parteneriatul dintre ONG Silvanita şi oraşul Baia de Arieş, pentru realizarea
si implementarea proiectului : ,,Reabilitare şi amenajare Parcul Eroilor- Baia de Arieş” ce va fi depus
spre finanţare prin programul “Spaţii verzi”- Componenta ,,Spaţii verzi urbane” al MOL România în
colaborare cu Fundaţia pentru Parteneriat.
Art. 2: Se împuterniceşte Primarul oraşului Baia de Arieş –dl. Gheorghe Bora, pentru semnarea
documentelor şi ducerea la îndeplinire a obligaţiilor asumate prin parteneriat.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Compartimentului juridic;
Serviciului financiar contabil.
ONG Silvanita.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 13 voturi „pentru”, din numărul de 13 consilieri
în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Pandor Traian

Contrasemnează secretar,
Nemeş Delia

