ROMÂNIA
JUDEȚUL ALBA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
BAIA DE ARIEŞ
Codul de înregistrare fiscală: 4561898
HOTARAREA nr.73/30.10.2017
prvind implementarea proiectului „ MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ BAIA DE ARIEŞ”
Consiliul local al orasului Baia de Aries, judetul Alba, intrunit in dedinta ordinara;
Luand in discutie proiectul de hotarare initiat de primar privind implementarea proiectului „
MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ -BAIA DE ARIEŞ”
Luând act de:
a) expunerea de motive a domnului primar al orasului Baia de Aries, Pandor Traian,în calitatea
sa de inițiator, înregistrata cu nr. 4674 din 27.10.2017, prin care se susține necesitatea și oportunitatea
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
b) raportul Biroului tehnic din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 4675
din 27.10.2017, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului,
constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
c) rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr.1,2 si 3 din cadrul consiliului local;
Constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de
interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 30/2017 privind privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului ,,Modernizare Baza
sportivă - Baia de Arieş”
Având în vedere prevederile:
art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată;
art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratificată prin Legea nr. 199/1997;
art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
art. 36 alin. (2) lit. b) și d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă implementarea proiectului ,,Modernizare Baza sportivă Baia de Arieş”,
denumit în continuare Proiectul.
Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a
investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală - P.N.D.R., potrivit
legii.
Art. 3. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare acoperirii
cheltuielilor de mentenanta a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți
în cadrul Proiectului.
Art. 4. Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect, sunt cuprinsi în anexă,
care este parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul oraşului Baia de
Arieş.
Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului oraşului, în termenul prevăzut de
lege, primarului oraşului și prefectului județului Alba și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la
sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.baiadearies.ro.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 12 voturi favorabile si 1 abtinere, din numărul
de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

Anexa la HCL nr. 73 din 30.10.2017

Numărul locuitorilor și operatorii economici deserviți de Proiect

1. Liceul „dr. Chirilă „ Baia de Arieş - 740 elevi
2. Asociaţia „ Club Sportiv Arieşul –Apuseni“
3. Locuitori ai oraşului Baia de Arieş si satele aparţinătoare care participă sau privesc diferite
evenimente sportive ≈ 1500 persoane

Preşedinte de şedinţă,
Cons.Marzan Silviu

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

