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N r  A t t 3 l  g t . l o .  h l l ,'  - l

Cdtle,

2)

l ) Asociatia de Dezvoltare Intercomunitad ..Haryita Viz" Eeyesi.ilet
R.O. 530.110 - Miercurea Ciuc,
Piafa Cetdtii m. 1., can. 134.
Judelul Harghita
Serviciul economic din cadrul aoaratului de spcqialildlqglhiqaului OradulYl4ld1a

in exercitarea atributiilor previzute de prevederile art. 117 lit. e) din Legea administraliei
publice locale nr. 21512001, republicata, cu modificirile qi completirile ulterioare, alitwat prczentei
va comunicam umatoarele acte administrative aprobate de Consiliul Local al Ora;ului Vldhita:

1) Hotararea Consiliului Local a1 Orasului Vldhita nr. 92 din 25 octombrie 2017 referitor la
modificarea Hotlrdrii Consiliului Local al Oragnlui VIfiiJa nr. 4/2016 privind aprobarea co-
finan1arii lentru Foiechrl ,,AsistenF tehnici penfu pregdtirca aplicatriei de finanJare gi a
documentaliilor de atribuire pentu proiectul regional de dezvoltare a inftastuctudi da ape $i a apd
uzat6 din judelul Harghita, in perioada 2014-2020";

Vlahila. Ia 25 oclombrie 2017.

Cu deosebitd consideralie,

Secretarul Oraqului Vldhi1a,



Romdnia
Judetul Haxghita
Ora$ul Vl5hila
Consiliul Local al Oraqului VlihiJa

Hoftiared n . 92/201'l
refedtor la modificaxea Hotdrerii Consiliului Local al Oraqului Vldhifa ff. 4/2016 privind aprobarea

co-finanfdrii pentru proiectul ,,Asisten16 tehnici pentru pregitirea aplicaliei de finanlarc gi a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a irfrastuctu i da api $i a apd

uzatd din judelul Harghita, in pedoada 2014-2020"

Consiliul Local al Oratului Vlihitra intrunit in $edintrd ordinad,

Avand in vedere Referatul de aprcbare nr. 43'73/555/5/19.10.2017 al Primarului Oraqului
Vlihila, Raportul de specialitate nr. 43731556/3/19.10.2017 al Arhitectului $ef, respectiv Raportul
de avizare nr. 4373l585iS/25.10.2017 al Comisiei de specialitate pentru activitdli economice, buget-
finanle Si Raportul de avizare nr. 4373/58615125.10.201 7 al Comisiei de specialitate pentru
urbanism, amenajarea teritoriului, proteclia mediului al Consiliului Local al Ora;ului Vlihi{a,
adresa cu nr. 225113.10.2017 al Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare ,,Hargita Viz" Egyesiilet,
inegistrate Ia Registratua P marului Oragului Vldhila sub nr. 4757 in data de 13 octombrie 2017,

In conformitate cu prevederile Hotirdrii Guvemului nr. 28/2008 privind aprobarea
conlinutului-cadru al doctunertaliei tehnico-economice a1'erente investiliilor publice, precum $i a
structurii gi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective, de investitii $i lucreri de
intervenlii, coroborate cu prevederile a11. 15 din Hotararea Guvemului m. 90712016 pdvind etapele
de elaborare $i conlinutul-cadm al documentaliilor tehnico-economice aferente obiectivelor /
proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice, respectiv cu cele prevdzute la art. 126 din
Legea administraliei publice locale n. 215/2OOl, republicatd, cu modifictuile $i completirile
urlenoale,

Cu respectarea regulilor procedurale previzute la art. 59 ti art. 61 din Legea n.24D000
privind^normele de tehnic6 legislativA pentru elabora.rea actelor normative, republicatA,

In temeiul prevederilor afi. 36 alin. (2) lit. d), alin.(s) a pct. 14. art. 45 alin. (l), afi. 115 alin.
(l) lit. b) din Legea administraliei publice locale nr. 215/2001, republicatA, cu modificirile qi
completdrile ulterioare,

HotdrAlte:

Afi. l. - Hotdrerea Consiliului Local al Oraqului VIdhiJa nr. 4/2016 privild aprobarea co-
finantdrii pentru proiectul ,,AsistenF tehnice pentru pregdtirea aplicatiei de finanlare ii a
docunentaliilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infragtucturii da ap5 Si a apd
uzatd dinjudelul Harghita, in peioada 2014-2020" se modificl dupA cum urmeaza:

lTitlul Hotdrarii Consiliului Local al Oraqului Vldhila nr. 4/2016 privind aprobarea co-
linanl6rii pentru proiectul ,,Asistenld tehnicd pentru Fegdtirea aplicaliei de
documentaliilor de atibuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infragtuctudi
uzatd din iudelul Harghita, in peioada 2014-2020" se modificd qi va avea urmAtorul

,,Hotdfdfea Consiliului Local al Orasului ndhila w. 1/2016 privind

linanlare gi a
da apa gi a api

/inan{drii pentru proiectul ,,Sprijin pentru prcgiilircd aplicdliei de fnan{6re Si a
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atribuire: pentru proiectul regional de dezvoltale a inJi"asttucturii de apd qi apd uzatd din judelul
Halghita tn perioada 2014-2020."

2. Anicolul I se modifica Si va av€a urmtrtorul cupdns:
,lrt 1- - Se aprobd pafiicipMed Olat ui ndhita la co-fi.nan1area proiectului ,,Spriin

pentru plegdtired dplicaliei de rtnanlale fi a documentaliilot de dbibube pentru prciectul rcgional
de dezvoltare a infrastructulii de apd ii apd uzatd din judelul Harghita in pe odda 2014-2020" cu
suma de 5 673 lei Jdrd TVA rcptezentdnd contribt4ia proprk in procent de 5 %o din suma
contribuliei totale a autoritdlilot locale implicqte, de I 19.03 5 lei fJrd TI/A".

Art. lI. - Cu aducere la indq>linire a prevederilor prezentei hotAdri s€ insdxcineazd Primarul
Ora$ului Vldhila.

Art. III. - Prezenta hot:irere se aduce la cuno$tinti publici, respectiv se comunicd Primarului
Ora$ului Vuhita, Instituliei Prefectului Judefrlui Harghita, S.C. HARVIZ S.A. ti ADI ,,Hargita
Viz".

Vldhita- la 25 octombrie 2017.

Preqedintele de qedinp
Consilier local,
OPRA Mtuia-Erika
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Contrasemneazd
Oragului Vldhila,

L Attila
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