
ROMANIA 
JUDEJUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Aleea Merilor nr. 2-4, Nehoiu 125100, judetul Buzau 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

H O T A R A R E 
privind aprobarea unor masuri pentru reabilitarea, modernizarea si dotarea 

Casei de Cultura "George Baiculescu" Nehoiu prin Programul prioritar national 
pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde nu 

exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea 
si fmalizarea lucrarilor de constructs a asezamintelor culturale din mediul rural 

si mic urban 

Consiliul Local al orasului Nehoiu, judetul Buzau. 
Avand in vedere: 
- expunerea de motive a Primarului orasului Nehoiu inregistrata sub nr. 

10637/11.10.2013; 
- raportul Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Nehoiu, inregistrat 

cunr. 10636/ 11.10.2013; 
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- prevederile Ordinului nr. 1151/2206/2011 al ministrului dezvoltarii 

regionale si turismului si al ministrului culturii si patrimoniului nationl 
privind aprobarea Ghidului operational pentru realizarea obiectivului 
reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor 
culturale din mediul mic urban din cadrul Programului prioritar national 
pentru construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde 
nu exista asemenea institutii, precum si pentru reabilitarea, modernizarea, 
dotarea si fmalizarea lucrarilor de constructie a asezamintelor culturale de 
drept public din mediul rural si mic urban; 

- prevederile Legii nr. 215/2001 a administrate! publice locale, republicata; 
In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a adininistra|iei publice 
locale, republicata; 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se stabileste ca prioritate locala necesitatea si oportunitatea 
reabilitarii, modernizarii si dotarii imobilului in care funcfioneaza 
Casa de Cultura "George Baiculescu" Nehoiu si se aproba 
reabilitarea, modernizarea si dotarea acestuia. 

Art. 2. Investi^ia prevazuta la art. 1 face parte integrants din Strategia de 
Dezvoltare Locala a orasului Nehoiu. 



Art. 3. 

Art. 4. 

Art. 5. 

Art. 6. 

Art. 7. 

Art. 8. 

Se aproba Planul de activitate pe urmatorii 3 ani dupa data punerii 
in funcjiune a imobilului Casei de Cultura, urmare a reabilitarii, 
modernizarii si dotarii prin Programul prioritar national pentru 
construirea de sedii pentru asezaminte culturale in localitatile unde 
nu exista asemenea institutii.precum si pentru reabilitarea, 
modernizarea, dotarea si fmalizarea lucrarilor de constructie a 
asezamintelor culturale de drept public din mediul rural si mic 
urban, conform anexei nr. 1 care face parte integrants din prezenta 
hotarare. 

Imobilul in care funcjioneaza Casa de Cultura "George Baiculescu" 
Nehoiu si care va fi reabilitat prin Programul sus-men^ionat isi 
pastreaza destinafja actuala timp de minim 15 ani de la data 
reabilitarii si dotarii. 

Se aproba contribujia proprie la cofman^area Proiectului de 
reabilitare si dotare cu minim 10% din valoarea sumei ce va fi 
alocata de la bugetul de stat, inclusiv contribufia partenerului Casa 
de Cultura a ora§ului Nehoiu. 

Cheltuielile de mentenan^a si gestionare a investijiei se asigura din 
bugetul orasului pe o perioada de eel pu^in 5 ani de la data la care 
investitia va fi data in exploatare. 

Executivul ora§ului Nehoiu va duce la indeplinire prevederile 
prezentei hotarari. 

Secretarul ora§ului Nehoiu va afisa prezenta hotarare pentru 
aducerea la cunosthrta publica si o va comunica persoanelor si 
autoritafilor interesate. k 

Nr. 59 

Nehoiu: 17.10.2013 SEDINTA, 

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 14 voturi "pentru", - "impotrivd", - abfineri 
din 14 consilieri prezenti 


