CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 56
Din 29 septembrie 2016
Privind aprobarea încetării de drept a contractului privind
finanțarea
nerambursabilă
nr.
195/N/12.05.2011
încheiat
cu
Administrația Fondului pentru Mediu (A.F.M.) - București, potrivit art. 8,
lit. d) din contract.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive,
înregistrate la nr. 3107/2016 întocmit de dna. Scridon Valeria Nicoleta,
inspector protec ia mediului în cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care
propune încetarea de drept a contractului privind finan area
nerambursabilă nr. 195/N/12.05.2011 încheiat cu Administra ia Fondului
pentru Mediu (A.F.M.) - Bucure ti, potrivit art. 8, lit. d) din contract.
Văzând adresa nr. 607171/08.09.2016, înregistrată la sediul
institu iei noastre cu nr. 3064/15.09.2016,
Luând în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executării lucrărilor de construcţii, cu modificările i completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Luând în considerare prevederile Legii nr. 350/2001 privind
amenajarea teritoriului i urbanismului, în vederea punerii în aplicare a
prevederilor
Ordinal MDRT nr. 2701/2010 privind metodologia de
consultare
i informare a popula iei
a Legii nr. 52/2003 privind
transparen a decizională în administra ia publică, precum
i
a
prevederilor art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările i completările ulterioare,
Având în vedere prevederile art.36 alin. (2), lit.b), lit. c), lit.d), alin. (6), lit.
a), nr. 10, art. 45
i art. 115 din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
]
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
ART 1. Se aprobă
încetarea de drept a contractului privind
finan area
nerambursabilă
nr.
195/N/12.05.2011
încheiat
cu
Administra ia Fondului pentru Mediu (A.F.M.) - Bucure ti, potrivit art. 8,
lit. d) din contract.
ART 2. - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului
Ştei i Serviciul UAT din cadrul Primăriei ora ului tei.
Art. 3 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;

-

Serviciul UAT;
Administra ia Fondului Pentru Mediu, (AFM)
Bucure ti.
Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj i
pe site-ul institu iei, www.primariastei.ro;
Serviciul Contabilitate;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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