ROMANIA
JUDETUL SIBIU
CaMUNA TILIşCA
CONSILIUL LOCAL

HoTĂnÂREA

Nr57l2oL7

privind modificarea Anexei nr 1 la HCL nr 39120L7 privind implementarea proiectului
,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA TILISCA, JUDETUL SIBIU"
Consĺliul Local aI comunei Tilişca, Judeţul Sibiu, întrunitînşedinţă ordinară la data de 19 septembrie
2017,

Văzând referatul nr' 154 din 19.09.2017 întocmit de către dl Vasile đmpean , Primarul ComuneiTilişca,
încalĺtate de initĺator, prin care se susţine necesitatea şĺopoĺtunitatea proiectului, constituind un apoń pentru
dezvoltarea colectivităti, expunerea de motive a primarului nr. 100 din 30.05.2017 şi avĺzul comĺsiei pentru
programe de dezvoltare economico-socială, buget, administrarea domeniuluĺ public şi privat, agricultură,
gospodărire comunală, protecţia mediului, servicii şi comeţ,
Văzând următoarele avize, prevăzute de lege conform CERTIFICATiJLUI DE UF(BANiSl'1 riĺ 2+j; jli Ą
iilii 30.05.2017, respectĺv;punct de vedere Autorĺtatea competentă pentru pi-oiectia nreĺliuiu!, Dil'ĺ:iil'i .:,,
sánăŁate publică, Directia Sanitar Veterinară si Siguranta Alimentelor;
Având învedere Ghidul solicitantului pentru SUB-MASURA 7.6 - iluesliţ;; -,.'_,,-''-,'p;rĺti'llol'i
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pe teren efectuată oe Al_tR privinc Cerereal cje Íiĺi.rlĹili,.' : i'

Fc76Ĺ]Ci''iiJ003i77340Ü3B7 si infornlaiiilor suplimentare soiiciial-e p'rill adresa ll! 5U.Ll i:i.r-]'l ,l :
In baza prevederilor:
- ań. 12O si ań. 121 alin. (1) şi (2) din Constitutia României, republicatä;
- aĺt. B şi 9 dĺn Carta europeană a autonomĺei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985,
ratĺficată prĺn Legea nr. L99lt997;
- art.7 alin. (2) şi ań. 1166 şi următoarele din Legea nr' 2B7lŻ009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterĺoare, referitoare la contracte sau convenţii;
- ań. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195lŻ006;
- Legea nr. 273lŻ006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- aft 59 din Legea nr Ż4|ŻOOO privind normele de tehnică legislatĺvă pentru elaborarea actelor
normative,
privind normele de tehnică
Ţinând seama de prevederĺle at. 43 aIin. (4) din Legea nr. z4l2000
legislativă pentru elaborarea actelor normatĺve, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiulaĺt.36 alin' (2) lit. b) şid) coroboratcu alĺn.6lit. a) pct' 11, art.45 alin. (1) şiari. 115 alin.
(1) lit. b) din Legea nr'ŻI51ŻOđIprĺvind administraţia publică loca|ă, republicată, cu modificările şicompletările
ulterioare,

HoTĂnĂŞTE:
Aft unic: Anexa nr 1 la HCL nr 3912017 privind privind implementarea proiectului
,,MODERNIZARE SI DOTARE CAMIN CULTURAL, COMUNA TILISCA, JUDETUL SIBIU'' SC
modificä conform Anexei nr 1 la prezenta hotărâre.

Adoptată încomuna Tilisca la data de 19 septembrie2017
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