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Secretar nei Dobrin

VEGH HA NAL- NA

HOTARAREA NR. 49.
din 28 noiembrie 2018.

privind modiflcarea Hotiiriirii Consiliului local Dobrin nr. 28 din 24.07.2018 privind
implementarea proiectului "Uonstruire salii de ceremonii funerare, in Comuna Dobrin,

localitatea Dobrin, judetul Siilaj".

Consi/iu/local al comunei Dobrin, intrunit In sedinta ordinarii:

Avand in vedere:
- cxpunerea de motive nr. 5360/22.11.2018 a primarului comunei Dobrin prin care se arata
necesitatea modificarii HCL nr. 28/2018 a Consiliului Local Dobrin; raportul de specialitate nr.
5361/22.1 I .2018. al secretarului ; avizul comisiei de specia!itate nr. 5635/28.11.2018 ;

( In baza art. 36 alin. (/) lit. ..c " si ale arf..15 alin. 2 lit "c" din Legea nr.2J51200J privind
administratia publica locala. republica/a. cu modificarile si completdrile ulterioare.

HOTARASTE:

Art.I, Se rnodifica Hotararea Consiliului local nr. 28 din 24.07.2018 privind
implementarea proiectului "Construire sala de ceremonii funerare, 1n Comuna Dobrin,
localitatea Dobrin, judetul Salaj" si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 1. Se aproba necesitatea si oportunitatea implernentarii proiectului "Construire
sala de ceremonii funerare, in Com una Dobrin, localitatea Dobrin, judetul Salaj"

Art. 2. Se aproba implementarea proiectului CONSTRUIRE SAL..\ DE CEREMONII

FUNERARE, COM UNA DOBRIN, LOCALITATAEA DOBRIN, JUDETUL SALAJ, denumit In
continuare Proiectul.

Art. 3. Cheltuieli!e aferente Proiectului se prevad In bugetul local pentru perioada de
realizare a investitiei, in cazul obtinerii finantarii prin Programul National de Dezvoltare Rurala -
P.N.D.R., potrivit legii.

( Art. 4. Comuna Dobrin se obliga sa asigure veniturile necesare acoperirii cheltuielilor
de mentenanta a investitiei pe 0 perioada de minimum 5 ani de la data efectuarii ultimei plat; in
cadrul Proiectului.

Art. 5. Numarul locuitorilor ~i operatorii economici deserviti de Proiect, dupa caz,
precum si caracteristicile tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse in anexa, care este parte
integranta din prezenta hotarare.

Art. 6. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, in dubla sa
calitate si de ordonator principal de eredite, sau administratorul public al cornunei.

Art. 7. Comuna Dobrin se obliga sa asigure cofinantarea investitiei.
Art. 8. Aducerea Ia indeplinire a prezentei horarari se asigura de catre primarul

Comunei Dobrin.
Art. 9. Prezenta hotarare se comunica, prin inrennediul secretarului comunei In

termenul prevazut de lege, primarului cornunei si prefectului judetului Salaj si se aduce la
cunostinta publica prin afisarea Ia sediul primariei, precum si pe pagina de internet
www.cornunadobrin.ro.

http://www.cornunadobrin.ro.
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