
ROMANIA
JUDETUL MARAMURES

CONSILIUL LOCAL MOISEI

HOTARAREA NR. 2(f '
din 18.10.2013

privind aprobarea proiectiei bugetului local pe anii 2013 -2015

Consiliul local Moisei intrunit de indata in sedinta din 18'10.2013,

Avand in vedere :
- proiectul de hotarare insotit de expunerea de motive a primarului comunei Moisei, raportul

compartimentului de resort din cadrul upurutului de specialit ate al primarului precum si raportul comisiei

economice din cadrul Consiliului Local al comunei Moisei ;
- Contractul de finantare nr C 313011162600006106.02.2012 incheiat cu A.P.D.R.P. avand ca obiect

acordarea unei finantari nerambursabile in valoare de acordarea unei finantari nerambursabile de pana la

850.125 lei echivalentul a 195.319 euro pentru implementarea proiectului PROIECT INTEGRAT PRIVIND

INFIINTAREA CENTRULUI LOCAL DE INFORMARE SI PROMOVARE TURISTICA ''MOISEI

TURTSTIC''; AMENAJARE DE MARCAJE TURISTICE SI A LTNUI REFUGIU TURISTIC DE

UTILITATE PUBLICA PRECLIM SI A MARKETINGULUI SERVICIILOR LEGATE DE TURISM

LOCAL IN COMLINA MOISEI ;
ln conformitate cu prevederile H.G. nr. 1262 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 7912009 privind reglementarea unor

masuri p*t u stimularea absorbtiei fondurilor alocate prin Programul Nationalde Dezvoltare Rurala pentru

renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in zonele

rurale, Anexa 2 pct. 13.5 ;
In temeiul prevederilot art. 36 alin. 4 lit'

privind administratia publica locala, republicata,

IIOTARASTE

Art. l. Se aproba proiectia bugetului local al comunei Moisei pe anii 2013-2015 conform Anexei 1

care face parte integranta din prezenta hotarare.
Art. Z. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se insarcineaza Primarul Comunei Moisei - dl. Stetcu

Toader si Compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei Moisei'

Art. 3. Prezenta hotarare se comunica :
- Institutia Prefectului - Judetul Maramures ;
- Primarului comunei Moisei - dl. Stetcu Toader ;

prezenta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi pentru din 15 consilieri in functie, prezenti fiind un

numar de 13 consilieri .

PRESEDINTE DE SEDINTA

a, art.45 alin. 2 si art.115 alin. 1 lit' b din Legea 21512001
cu modificarile si completarile ulterioare,
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