
ROMANIA 
JUDEfUL BUZAU 

CONSILIUL LOCAL AL ORA§ULUI NEHOIU 
Str. Alcea Merilor nr. 2-4, Nehoin 125100, jndetul Buzan 

Telefon: 0238/554.548; Fax: 0238/554.541 

H O T A R A R E 
privind aprobarea cofinafarii cheltuielilor eligibile pentru proiectul 

„Reabilitarea §i dotarea Casei de Cultura a orasului Nehoiu, 
jude£ul Buzau" 

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

7942/27.06.2014; 
- raportul Biroului Urbanism din cadrul Primariei orasului Nehoiu, 

inregistrat cu nr. 7941/27.06.2014; 
- rarportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al orasului 

Nehoiu; 
- prevederile Ordonant:ei de Urgen^a a Guvernului nr. 118/2006 privind 

infiin|area, organizarea si desfasurarea activitafii asezarnintelor culturale, 
cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 143/2007, pentru aprobarea Ordonan^ei de urgen^a a 
Guvernului nr. 118/2006 privind infiin^area, organizarea si desfasurarea 
activita^ii asezarnintelor cultural; 

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltarii Regionale si Locuin^ei nr. 
1328/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea 
Programului prioritar national pentru construirea de sedii pentru 
asezaminte culturale in localita^ile unde nu exista asemenea institutii, 
precum si pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea si finalizarea 
lucrarilor de cons t ruc t a asezamintelor culturale de drept public, din 
mediul rural si mic urban - obiectiv reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale si dotarea asezamintelor culturale din mediul mic 
urban, realizat prin CNI-SA. 

In temeiul art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a Administrate! Publice 
Locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 

H O T A R A § T E : 

Art. 1. Se aproba finan^area din bugetul local al orasului Nehoiu a cotei de 
10% din cheltuielile eligibile de implementare a proiectului 
"Reabilitarea si dotarea Casei de Cultura a orasului Nehoiu, 
judeful Buzau". 

Art. 2. Proiectul "Reabilitarea si dotarea Casei de Cultura a orasului 
Nehoiu, judetul Buzau", a fost depus spre finantare la Compania 
Naftonala de Investi^ii "C.N.I." S.A. 



Art. 3. Cu ducerea la mdeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se 
insarcineaza aparatul de specialitate al Primarului orasului Nehoiu. 

Art. 4. Secretarul orasului Nehoiu va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si autoritatilor interesate si o va afisa pentru aducere la 
cunostinja publica. 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al orasului Nehoiu in 
sedinta din data de 01.07.2014, cu respectarea prevederilor art. 45 alin (1) din 
Legea nr. 215/2001, a administratiei publice locale, republicata si actualizata, cu 
un numar de 14 voturi pentru, - abtineri si - voturi impotriva, din totalul 16 
consilieri in functie si 14 consilieri prezenti la sedinta. 


