ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
CARAŞOVA

HOTĂRÂRE
privind asocierea Consiliului Local al comunei Caraşova cu Consiliul
Judeţean Caraş-Severin şi Consiliile Locale ale comunelor Sacu, Fârliug,
Ocna de Fier şi Ciudanoviţa la finanţarea si implementarea proiectului „
Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice din
judeţul Caraş-Severin” , realizat cu contribuţia financiara nerambursabilă
din partea Uniunii Europene
Consiliul Local al comunei Caraşova,judeţul Caraş-Severin ,întrunit în
şedinţă ordinară de lucru;
Văzând expunerea de motive;
Luând în considerare avizele comisiilor de specialitate ale consiliului
local;
Luând în considerare prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând Programul Fondul de modernizare pentru dezvoltarea
administratiei la nivel local III – IV implementat de către Ministerul Internelor şi
Reformei Administrative;
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 7 lit.a) şi art. 45 alin.2 lit.f) din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publica locala, republicata in 2007,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. –
(1)Se aprobă asocierea Consiliului Local al comunei
Caraşova cu Consiliul Judeţean Caraş-Severin şi Consiliile Locale ale comunelor
Sacu, Fârliug, Ocna de Fier şi Ciudanoviţa la finanţarea si implementarea
proiectului „ Dezvoltarea şi eficientizarea serviciilor comunitare de utilităţi publice
din judeţul Caraş-Severin”, realizat cu contribuţia financiara nerambursabilă din
partea Uniunii Europene.
Art.2. - Se aprobă suportarea de către Consiliul Judeţean CaraşSeverin a costurilor eligibile şi neeligibile , în numerar pentru finanţarea
proiectului prevăzut la art.1.
Art.3. – Se mandatează primarul comunei Caraşova în vederea
semnării contractului de asociere ce se va încheia între ordonatorii principali de
credite ai Consiliului Judeţean Caraş-Severin ,respectiv Consiliile Locale
prevăzute la art.1, în limita prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. – Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică în baza
prevederilor art. 48 alin.2 art. 49 alin. din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată , la:
- Instituţia Prefectului judeţului Caraş-Severin;
- Consiliul Judeţean Caraş-Severin

- Primarul comunei Caraşova
- Consiliile Locale ale comunelor: Sacu, Fârliug, Ocna de Fier şi
Ciudanoviţa
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