ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL ORA$ULUI
CRISTURU SECUIESC

HoTARAREA NR. 1712017
privind aprobarea asigurdrii finanldrii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
care nu se finanleaze de Ia bugetul de stat prin PNDL, actualizat dupd modificarea TVA,
'pentru investilia ,,Reabilitarea strada Devid Ferenc din oraqul Cristuru Secuiesc, jud,
Harghita"

Consiliul Local al oraqului cristuru Secuiesc, intrunit la gedintd in data de

.

31

ianua(ie 2017 |
Avand in vedere proiectul de hoterare al primarului din 30 ianuarie 2017, rupotlul
Compartimentului PIILAPEMP, precum 9i raportul comisiei de specialitate nr. 1 pentru
programe de dezvoltare economico-sociald, buget, finante, administrarea domeniului
public $i privat al ora9ului;
publice locale 9i a
Tinand cont de prevederile Legea ff. 273|2OOO privind finatele
Legii nr. 5212003 privind transparen,ta decizionale in administratia publice;
Pe baza prevederilor art. 36 alin (4) lit a), art 44 9i 45 din Legea ff.21512001
privind administratia publicd locale, republicat in temeiul Legii nr. 286/2006;

Hoterdgte:
Se aproba solicitarea de finantare prin Programul National de Dezvoltare
Locala pentru investitia ,,Reabilitarea strada DAvid Ferenc din oraqul Cristuru Secuiesc,
jud, Harghita", anexat prezentei.
Art. 2. Se aprobd asigurarea finanterii de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli care nu se finanteaze de la bugetul de stat prin PNDL, actualizat dupa
modificarea TVA, pentru investitia ,,Reabilitarea strada David Ferenc din ora$ul Cristuru
Secuiesc, jud, Harghita", in suma de 906.249 lei.
Art.3. Compartimentul P.I.I.L.A.P.E.M.P din cadrul Primariei oragului Cristuru
Secuiesc va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hot6rari.
Art. 4. Prezenta se comunica viceprimarului oragului Cristuru Secuiesc,
Compartimentului P.l.l.L.A.P.E.M,P si Compartimentului de contabilitate, impozite qi
taxe locale din cadrul Primeriei ora$ului Crisluru Secuiesc.

Art.

'1.

Cristuru Secuiesc, la 31 ianuarie 2017.

Contrasemnat pentru legalitate:

Anexi Ia HCL nr. 172017
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