ROMANIA
JUDETUL SALAJ
COMUNA CRISENI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA Nr. ~
din 17 Februarie 2017
Privind implementareaproiectului “Modernizarea infrastructurii de drumuri In
comunele Cr4eni, Dobrin, Sâlàlig ~i Mir~cid din Judejul Sálaj”
Consiliul local al comunej Criseni Intrunjt In %cedintã de lucru extraordinarã la data de
17.02.2017,

Väzând:
raportul de avizare nr.677/2017 emis de Comisia de specialitate din cadrul
consiliului local; expunerea de motive a primarului comunei Criseni ~i raportul nr.
678/2017 Intocmit de catre secretarul comunei Criseni
Având In vedere prevederile:
-art. 120 ~i art. 121 alin. (1) ~i (2) din Constitutia României, republicatà;
-art. 8 ~i 9 din Carta europeaná a autonomiei locale, adoptatã la Strasbourg la 15
octombrie 1985, ratificatä prin Legea nr. 199/1997;
-art. 7 aim. (2) ~i art. 1166 ~i urmätoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil,
republicata, cu modificàrile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;
-art. 20 ~i 21 din Legea cadru a descentralizärii nr. 195/2006;
-art. 36 aim. (2) lit. b) ~i d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicatä, cu modificàrile ~i completàrile ulterioare;
-Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile ~i completàrile
uiterioare;
-Actul constitutiv ~i statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitarà Valea Salajului
In temeiul art. 36 pct. (4) lit d, ~i art. 45, precum ~i pe cele ale art.125 ~i 126
din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul Local al comunei Criseni
HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobä implementarea proiectului ,,Modernizarea
infrastructurii de drumuri In comunele Cri~eni, Dobrin, Sá1á~ig ~i Mir~id din
Judetul Sálaj” prin Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarà Valea Sàlajului,
denumit in continuare Project.
-

-

Art. 2. Cheltuielile aferente Proiectuiui se prevád in bugetul local pentru
perioada de realizare a investitiei, In cazul obtinerii finantãrii prin Programul
National de Dezvoltare Ruralá P.N.D.R,Sub-Mäsura 7.2, potrivit iegii. In functie de
nevoile proiectului, sumele corespunzàtoare cheltuielilor eligibile ~i neeligibile
aferente investitiei realizate pentru Comuna Criseni vor fi virate In contul proiectului
având IBAN: deschis de Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarà Valea Sàlajului la
Trezoreria Zalãu. Cota de contributie a fiecärei comune va fi de 25% din valoarea
totalà a proiectului.
-

-

