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 H O T Ă R Â R E A   Nr.36/2020 

Privind modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec nr.27/2018 

 

 

   Consiliul local orășenesc  Borsec.  

   Având în vedere raportul compartimentului de achiziții publice din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului prin care se arată necesitatea 

modificării art.4 din art.4 din Hotărârea Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.27/2018, privind aprobării  Documentației de   Avizare a  lucrări de investiții  
Reabilitare, modernizare, dotare și amenajare exterioară a Grupului Școlar 

Zimmethausen din  orașul Borsec, județul Harghita , înregistrată sub nr.57/2020, 
Referatul de aprobare înregistrată sub nr.63/2020 

 

   Luând în considerare prevederile Legii  nr.24/2000,republicată 
privind Normele de tehnică legislativă cu modificările şi completările ulterioare, 
 

      Luând în considerare avizul de aprobare   al comisiei pentru 

administrație publică locală, juridică și socială  din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec .  
 

                           In temeiul dispozițiunilor art.134(4), art.129(2), lit.b), art.129(4) lit. 

d), 139(3),lit.d),  art.196(1) lit.a), art.197  din Ordonanța de urgență nr.57/2019, 

privind Codul Administrativ și cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003 

privind transparența decizională în administrație publică, republicată 2013 cu 

modificări și completări.  
 

 

 

H O T Ă R E Ş T E 
 

 
   Art.1. Aprobă modificarea art.4 din Hotărârea Consiliului local 

orășenesc Borsec nr.27/2018  privind aprobării  Documentației de   Avizare a  lucrări 

de investiții  Reabilitare, modernizare, dotare și amenajare exterioară a Grupului Școlar 

Zimmethausen din  orașul Borsec, județul Harghita , care va avea următorul cuprins:  

    Art.4. Finanțarea lucrărilor descrise , vor fi finanțate prin 

POR/381/13/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din 

România/1/Îmbunătățirea calității vieții a populației în orașele mici și mijlocii din 
România   
   Art.2. Cu data prezentei hotărâri se abrogă art. 4 din Hotărârea 

Consiliului local orășenesc Borsec nr.27/2018  privind aprobării  Documentației de   

Avizare a  lucrări de investiții  Reabilitare, modernizare, dotare și amenajare exterioară 

a Grupului Școlar Zimmethausen din  orașul Borsec, județul Harghita , celelalte 
articole rămân aplicabile  
 

                        



 

 

                          Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

încredințează primarul localității în colaborare cu  compartimentul de achiziții publice 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului 
 

                 Art.4.  Prin grija secretarului general al unității administrativ 

teritoriale Borsec prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin afișaj. 
   

                 Art.5. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unității Administrativ 
teritoriale Borsec se va înainta: 

                                  Instituției Prefectului Județului Harghita în vederea verificării 

legalității actului.  

                                  Compartimentului de achiziții publice din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului 
 

 

 

         Borsec, la 10 aprilie 2020  
 

 

 

                  PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,  

                    Bayka Gyula   
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


