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priuind participarea Municipiului Gheorgheni tn programul URBA
,,Íncurajarea diuersificaii economiilor locale prin utilizarea de met
economtce Lnouatoare de reabilitare a zonelor urbane defantorizate"

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni
in gedinla ordinará, tinutá la data de 26 mai 2olo,
avánd in vedere:
Nota de fundamentare a consilierului local Naga Zoltan, ínregistratá sub
n r . 4 1 4 4I 2 O I O ;
raportul de specialitate al Direcliei Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului municipiului Gheorgheni, ínregistrat sub nr.
4 4 4 9I 2 0 r O ;
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uenituri proprii;
Dezuoltarea
economico-sociald,
elaborarea politicii
industriale
ag r are, spij inire a ini{iatiu ei p artianlare, dezu olt are re g ion al a ;

sl

*:#::,,"ÍT:::,;T3,:ZT:;,r::;;:":tec{iamediului,Conseruarea

Juridicd, eticd", administra[ie publica locald, respectarea liberta{ilor
cetdlenegti, men{inerea ordinii publice gi apdrare;
Luánd in considerare prevederile:
Programului URBACT II de cooperare inter-regionalá;
Ordinul M.D.R.L. 397 l2OO9 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli
eligibile efectuate in implementarea proiectelor finan!ate in cadrul
Programului pentru Releaua de dezvoltare urbaná URBACT II;
Legii nr. 273l2006 privind finanlele publice locale, CU modificárile Ei
completáriIe ulterioare ;
in temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), lit. e) qi alin. (7) lit. a) qi ale art.45
gi art. 115, alin. 1), lit. b) din Legea administraliei publice locale nr. 2I5l2OOI,
republicatá, cu modiÍicárile Ei completáriIe ulterioare,

HoTÁRÁ$TE:
Art.1
Se aprobá participarea Consiliului Local al Municipiului
Gheorgheni ca partener in proiectUl , Ínanrajarea diuersifi.cdrii ecoÍIomiilorlocale
prin utilizarea de metode socio-economice inouatoare de reabilitare a zonelor
urbane defauorízate,,ce Va fi depus de Municipiul Eger din Ungaria, ín cadrul
Programului URBACT II.

Art.2 - Bugetul total al Proiectului este de 48.810 euro, din care: suma
solicitatá de fonduri BRDF este de 39.048 euro, in proporfie de 8oo/o, iar
contribulia proprie a Municipíului Gheorgheni in valoare de 9.762 euro pentru
toatá pe rioadá de implementare a Proiectului _ 30 de luni.
Art.3
pentru
Se desemneazá
Primarul
municipiului
Gheorgheni
semnarea tutllror documentelor aferente Proiectului.
Art.4 - Prevederile prezentet hotárári vor fi duse ia indeplinire de cátre:
Primarul Municipiului
Gheorgheni , Direc{ia tehnicd" gi Direc[ia economica din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Gheorgheni.
Art.S
Prezenta hotáráre Se transmite la Institutia Prefectului, judelul
Harghita, 9i Se Comunicá: Primanl lul Municipiului Gheorgheni, Direcliei tehnice 9i
Direcliei economice din cadrul
aparatului
de specialitate
al Primarului
Municipiului Gheorgheni.

Gheorgheni , Ia 26 mai 2OIO.
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