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Nr.401l /2017

Cdtre,
Asocia(ia de Dezvoltare Intercomunitari

"HARGITA VIZ'' EGYESULET

Referitor la Adresa Dvs. fi. 223120i7, aldturat prezentei, Va inaintam
HOTARAREA Nr. 2912017 privind modificarea tit lul Proiectului POIM 2014-2020
aprobat cu HCL nr. 35/2015, adophte in ledinla ordinara a Consil iului Local Comunal
Sinmartin.

Sinmaftin, la 06 decembrie 2017.
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ROMANIA

JUDETUL HARGHITA

CONSILruL LOCAL AL COMLINEI SINMARTIN

HOTAITAREA nr. 29 din 17.11.2017

Privind modificarea titlul Proiectului POIM 201,1-2020 aprobat cu Hotlrerea

Consiliului Local Sinmartin nr.35/2015

Consiliul Local Sinmartin intrunit in sedinti ordinari din data de 17.11.2017

Avand in vederc:
'. Expunerea de moiive ap marului comunei la proiectul de hoter?,te r.36311201'7

.Adresa S.C.HARVIZ S.A. r,r.2231201'1 privind propunerea AutoritAdi de Management al

Proiectelor din cadrul Minisierului de resofi pentru modificarea titlului Proiectului POIM 2014-

2020:

.Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitatel

- Comisia economici financiari, juridice $i de discipline, amenajarea teritoriului qi
urbanism, agriculture, muncd qi proteclie social

- Comisia social-culturald, culte, invdldmAnt. senetate li familie, proteclie mediu ;i
tu sm, proteclie copii, tineret !i sport;

Cu respectarea prevederilor aft. 7 din Legea nr. 5212003 privind transFarenla decizionale

in administralia publica, modificatd Ei completatd, Proiectul de hotdrdre privind modificarea

titlul Proiectului POIM 2014-2020 aprobat cu Hotirarea Consiliului Local Sinmartin

nr.35/2015 din "Asistenld Tehnjca pentru pregatirea aplicaliei de finanlare !i a documentaliilor

de atribuire pentru proiectul regionai de dezvoltare a infrastructudi de apA li api uzatA din

Judelul Harghita in perioada 2014-2020" in "Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de

finanlare li a documentaliilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a

infrasiructurii de api !i api uzati din Judeul Harghita in perioada 2014-2020" iniliat de

primarul comunei a fost adus la cunoitin,ta publicului prin afiqare la sediul Primiriei Sinmartin.

In temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit. d, alin. (4) lit. t) qi alin 5 a pct. 14, a11. 45 alin. (3)

art. I I 5 alin. ( 1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, cu modificdrile

completdrile ulterioare;
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HOTARASTE

Art, I - Se modifice titlul Proiectului POIM 2014-2020 aprobat cu HotdrArea Consiliului Local

Sinmartin nr.35/2015 9i va avea umetorul cuprins:

" Sprijin pentru pregitirea aplica{iei de finanlare qi a documentafiilor de atribuire pentru

proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de api $i api uzati din Judeul Harghita

in perioada 201!-2020"

Art. 2. Cu aducere Ia indeplinire prezentei hottuare se insircineaz6 primarul comunei dl.

Gergely Andrds.

Art, 3 - Prezenta hoterare s€ comunica primarului comunei, lnstitutiei Pr€fectului,

S.C.HARVIZ S.A. qi se aduce la cunogtinfa publicului prin grija secretarului comuner.

Pretedinte de !edinti,

Mify6s Ianos L6szl6

Contrasemneazi pentru legalitate
Secretar,

Gergely Aflna
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Nr. 29
Adoptata in 9€dinla ordinara din data de 17 noiembrie 2017
Cu un numtr de 10 voturi "pentru" din numarul total de l1 consilieri locali ln funclie


