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CONSILIUL LOCAL TORMAC

miudry

HOTARAREA NT. }B I \8. to. eel\
privind aprobarea obiectivului de investi{ii,Reabilitarea, modernizarea gi dotarea Caminului

Cultural" Tormac, jud. Timiq

Consiliul Local Tormac, jud. Timi;,

AvAnd in vedere expunerea de motive nr. 3031 I 16.10.2013, formulati de dl. Csaki-Gal

Karol-Ion-Lucian, Primarul comunei Tormac;

Jindnd seama de avizul comisiei pentru activitati economico financiare si comisiei pentru

invfitdm6nt, sSnitate gi familie,activitSli social-culturale, activitSti sportive, culte 5i protectia

copiilor ;,

in conformitate cu prevederile:

Ordinului nr.l 151/11.03.2011 privind aprobarea Gidului opera{ional pentru reaLizarea

obiectivului reabilitarea, modernizareainfrastructurii culturale qi dotarea aqezdmintelor culturale din

mediul mic urban din cadrul Programului prioritar nalional pentru construirea de sedii pentru

aqez[minte culturale in localita1ile unde nu existd asemenea institufii, precum gi pentru reabilitarea,

modernizarea, dotarea qi finalizarea lucrdrilor de construclie a aqez6mintelor culturale de drept public

din mediul rural qi mic urban;

Legii nr.35ll2}Ol privind aprobarea planului de amenajare a teritoriului nafional

-Secliunea a IV a Releaua de localitdli;
in temeiul prevederilor art.36 alin.(6) lit."a" pct.4, alin.(9) qi art.115 alin. (l) lit. "b" coroborat

cu art. 45, alin. (1) lit."d" din Legea 21512001 privind administralia publicd locala, republicatd,

modificatd gi completatS, adoptd prezenta:

HOTARARE:

Art.l. Se aproba reabilitarea, modernizarea gi dotarea Caminului Cultural Tormac in cadrul

Programului prioritar nafional pentru construirea de sedii pentru aqez[minte culturale de drept public

din mediul rural qi mic urban.

Artj.Aprobd realizareainvestifiei care face parte din,,stategia de dezvoltare locald a comunei

Tormac in perioada 20t3-2020";
Art.3. Aprob6 planul de activitate a Caminului Cultural Tormac pe urmdtorii 3 ani, conform

Anexei la prezenta hotdrdre.
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Art.4. Aprob6 pdstrarea destinafiei clidirii pe o perioadd de minim 15 ani de la finalizarea

investifiei.
Art.s. Asigurl finantarea din resurse proprii sau atrase de l5 Yo din valoarea totald a

proiectului.
Art.6. Aprobi suportarea cheltuielilor de mentenanlE gi gestionare a investiliilor pe o perioadd

de cel pufin 5 ani de ladatala care investifia a fost finalizatd".

Art. 7. Pentru sefirnarea tuturor documentelor necesare aducerii la indeplinire a prezentei

hotarari se desemne azd dl. primar Csaki-Gal Karol-Ion-Lucian;

Art.8. Prezentahotlrdre se comunica :

- Prefecturii Jud. Timiq;

- Primarului comunei Tormac;

- Cetatenilor prin afisare;
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