
HOTARAREA NR. 6

din 26.02.202I
privind aprobarea achiizi$iei de teren pentru construirea cantinei sociale a

Asocia'liei lcrup de Acliune LocalS Tovishat

Consiliul local al comuneli Hereclean, intrunit Sedintd ordinard,

AVi)nd in vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:

o referallul de aprobare nrr. 1133 din 11.02.202L al primarul comunei Hereclean,

;ro.tul salaj, in calitatea sa de membru al Asocialiei Grup de Acliune Localt

Tovisfrat prin care se susline necesitatea, oportunitatea 9i potentialul economjc

achiziliei terenului pentru implementarea proiectului ,,Construire cantind socialS,

imprelmuire, racorduri gi brangamente utilit5li", constituind un apoft pentru

dezvoltarea comunitSlii ;
. raportul compaftimentului de specialitate nr'

o raportul comisiilor de specialitate ale consiliu

o dtt. 1lZ0 9i art, 121 erlin. (.1) 9i (2) din Constit

. aft. B Si 9 din Carta eurc,peand a autonomie ourg la 15

octorrbrie 1985, ratificatb prin Legea nr' L991t997;
. art, 7 alin. (2),'art. 116,6 9i urmEtoarele din Legea nr.28712009 privind Codul

civil, repubtiiaiS, cu moclifli5rile ulterioare, referitoare la contracte sau conventii;

o drt. 20 gi 21 din Legea cildru a descentralizSrii nr. 195/2006;

o aft. 129 atin. (Z)-tit. b) din Ordoanla de Urgenli a Guvernului nr.5712019,

p4ynd Codul Administrativ, cu modificirile 9i completdriler ulterioare;

o Legii nr.27312006 privind finanlele publice locale, cu modificbrile 9i completbrile

ulterioare;
. O.U.G. nr. 6412009 cu modificdrile 9i completirile ulterioare, aprobatb cu

modiflcdri prin Legea nrr. 36212009;
. H.G. nr. 2LB12O1Z pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a

prevederilor ordonarniei de urgen!5 a Guvernului nr. 641t1009 privind gestionarea

hnanciard a instrumentelor struiturale gi utilizarea acestora pentru obiectivul

convergent5;
. oUG nr. 40'12015 privind gestionarea flnanciara a fonrjurilor europene pentru

perioada de prograrnare 2014-2020 ;
. brevederile Programului Nalional de Dezvoltare Rurale 2An4-2020

. prevederile Reg-ularnentului (Uq nr. 1303/2013 al Parlamentului European si al

Consiliului din iz Clecernbrie zOtf Oe stabilire a unor clispozitii comune privind

Fondul European de {ezvoltare Regionala, Fondul Social European, Fondul

european agricol pr3ntru dezvoltare rurala si Fondul european pentru pescuit si

afaceri rur',iir., precum si de stabilire a unor dispozitii generale privind Fondul

European de dezvolltare regionala, Fondul Social Europeetn, Fondul de coeziune si

Fondul european pentru pescuit si afaceri maritirne si de abrogare a

Regulamentului (CEi) nr, 1083/2006 al Consiliului

. Ordonanta de Uigenta il Guvernului nr. 4Ol20L5 privind gestionarea financiara a

fondurilor europ6ne pr:ntru perioada de programare 20L4-2020 probata cu

modificari si completari prin Legea 105/2016, cu modiflcarile si completarile

ulterioare



in temeiul art. 196 ,alin, 1, lit, (a) din Ordonanla de tlrEenld a Guvernului nr.

57,7202q privind Codul adm,inistratiu, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare

nornnngre:

Aft.1 Se aprobi necesiLatea 9i oportunitatea achiziliei imobilului - teren, in

suprafa!5 de 2900 metri pdlrafi, situat Tn intravilanul localitSlii Hereclean, aflat in

prrcprietatea numitilor Anton Ircern 9i Cbtinag Cornelia, inscris in CF cu nr. 534Lt, pentru

implementarea proiectului ,,Construire cantind socialS, imprejmuire, racorduri 9i

briangamente utilitdli" implementat de Asocialia Grup de Acliune LocalS Tovishat.

Aft. 2 Se aprob| arportul comunei Hereclean pentru cumpSrarea terenului in

cuantum de 16.000 lei din total valoare achizilie in sumd de 192.000 lei.

Aft. 3 Reprezentantul lergal al Comunei Hereclean, judetul S5laj, este, potrivit

le<;ii, primarul acesteia, in dr.rbla sa calitate de primar gi de ordonator principal de

crr:dite.

Aft. 4 Aducerea la lindeplinire a prezentei hotbr6ri se asigurd de cdtre primarul

Cclmunei Hereclean, judetull Siilaj.

Art.s Prezenta hotdrdrr: rse comunicd la:

- Lnstitulia Prefectului Judel;ului SSlaj;
-Primarul Comunei Hereclean;
-As;ocialia Grup de Actiune LocalS TOVISHAT
-Drosar gedinti.

PTRESEDINTE DE 9EDIN]|.A,
Burghele Vasile

CoNTRASEMNEAZA,
SECRETAR GENERAI.
Fizegan Otilia-Cosmina


