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CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea finanlirii din bugetul local a cheltuielilor pentru extindere 9i a
cheltuieiilor neeligibile la obiectivul" reabilitare rmodernizarerdotare agezdmdnt

CULTUML, comuna Cindegti rsat Cindegti-Vale" Judetul Dimbovita

Consiliul local al comunei C6ndegti

, judelul D6mbovila, intrunit azt 23.O7 .2OL4 in Sedinti publici de indati;

Avdnd in vedere:
- expunerea de motive inregistrata la nr.4750122.07.2014 prin care se propune aprobarea finantdrii din bugetul

locaia cheltuielilor de extindere gi neeligibile a cdminului cultural in cadrul proiectului ,,Reabilitare , modernizare 5i

dotare asezdmAnt cultural, comuna Cindegti,sat Cindegti-Vale " Judetul Dimbovita;
- Referatul compaftimentului de resort, coroborat cu proiectul de hotd16re gi cu rapoftulcomisiei de specialitate din

cadrul consiliului local comunal Cindegti.
- prevederile pct.5.5. ale Ghidului Operalional pentru realizarea obiectivului reabilitarea , modernizarea

infrastructurii culturale si dotarea agezdmintelor culturaledin mediul rural din cadrul Programului prioritar national

pentru constituirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu exista asemenea institutii, precum si

pentru reabilitarea , modernizarea , dotarea sifinalizarea lucr5rilor de constructie a agezdmintelor culturale de drept

public din mediul rural, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Dezvolt6rii Regionale si Turismului nr.

1152/11,03.2011 si Ministerului Culturii si Patrimoniului nr.2207129'03.2011'
- prevederile aft.36 alin (2) lit"b"si alin (4) lit"a" din Legea 215 privind administratia publicS locald ,republicatb 9i

completatS

in temeiulart.45,alin (1) si art 115 alin l lit "b" din Legea 2151200L privind administratia publica locala,
republicata, cu modificirile ulterioare,

HOTARASTE

Att. 1 - Se aproba finanlarea din bugetul local a cheltuielilor de extindere 9i

a cheltuielilor neeligibile a c5minului cultural ?n cadrul proiectului ,,Reabilitare,
modernizare gi dotare agez5mant cultural,comuna Cindegti ,sat Cindegti-Vale"
jude[ul Ddmbovita, prin rectificdri bugetare ulterioare .

Prefecturii judetului Dimbovila;

. Dosar de sedinfd;

. Afisaj.

indeplinire prezenta hotbrSre,iar secretarul va comunica prezenta,persoanelor 9i

intitutiilor interesate .

Prezenta hotdrire se comunicd : Prezenta hotarare s-a adopa'!

"u-.Q.9- 
votu ri pentru ;

cu.. .-....voturi abtineri;

cu.. .-...voturi impotriva;
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SEDINTA,

Aft,2 - Primarul comunei Cindegti prin aparatului de specialitate va aduce la

COMUNEI,E


