CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 96
Din 16 mai 2017
Privind aprobarea participării la licitația de proiecte Prioritatea de
investiție 6/c: Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea
patrimoniului natural și cultural, cu cererea de finanțare cu titlul „Protecția
valorilor naturale”.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate
la nr. 1894/2017 întocmit de d-na G. PALFFY Iudita, consilier Programe Strategii şi
Finanţări din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea
participării la licita ia de proiecte Prioritatea de investi ie 6/c: Conservarea,
protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i cultural, cu cererea
de finan are cu titlul „Protecția valorilor naturale”, precum i punerea la dispozi ia
proiectului a sumei necesare cofinan ării de către UAT tei.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.e), alin. (7) lit. a) i c), art.45, art.
115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,
HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă participarea la licita ia de proiecte Prioritatea de investi ie
6/c: Conservarea, protejarea, promovarea i dezvoltarea patrimoniului natural i
cultural, cu cererea de finan are cu titlul „Protecția valorilor naturale”
Art. 2 – Se pune la dispozi ia proiectului suma necesară cofinan ării de
către UAT tei - 2% din valoarea maximă de proiect 333.000 euro, respectiv 6660
euro.
Art. 3- Se suportă cheltuielile neeligibile necesare realizării proiectului din
bugetul local
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul
Programe Strategii şi
Finanţări ;
Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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