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H O T Ă R Â R E A  nr.8
Din 1 IULIE 2016

Privind aprobarea modificării si completării hotărârii nr.22/2014privind implementarea 
proiectului „Proiect integrat socio-culturalpentru dezvoltarea serviciilor sociale 

şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare parţiala a destinaţiei etajului căminului 
cultural Rodbav in vederea 'înfiinţării serviciului social pentru copii si tineri tip “after school” 

şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş” prin programul FEADR-Masura 41 submasura 
41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si 
populaţia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale.Dezvoltarea serviciilor sociale si

revitalizarea tradiţiilor culturale”

Consiliul Local al Comunei Soars,
Având în vedere:
- Expunerea de motive a Primarului comunei Soars prin care se arata ea pentru 

prelungirea duratei de valabilitate şi a duratei de monitorizare a contractului de finanţare este 
necesara instrumentarea unui act adiţional la contractul de finanţare.

Examinând:
-Referatul compartimentului de specilaitate comunei Soars;

în conformitate cu:
- prevederile cuprinse in Fisa măsurii 322-322B/d-dezvo 11area serviciilor sociale si 

322B/h-revitalizarea serviciilor culturale,
- prevederile art.36 alin. 2) lit. d), alin. 6 lit. a), pct. 19 şi alin. 7) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
. - prevederile art.45 alin2 lit. d)*şi f) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 45 alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

H O  T Â R Ă Ş T E

A rt.l - Se aproba modificarea si completarea articolului 5 al hotărârii Consiliului local 
Soars nr.22/2014 privind implementarea proiectului „Proiect integrat socio-cultural pentru 
dezvoltarea serviciilor sociale şi revitalizarea tradiţiilor culturale prin: Schimbare parţiala a 
destinaţiei etajului căminului cultural Rodbav in vederea înfiinţării serviciului social pentru copii 
si tineri tip “after school" şi a Centrului Cultural al Comunei Şoarş" prin programul FEADR- 
Masura 4] submasura 41.322 „Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza



pentru economia si populaţia rurala si punerea in valoare a moştenirii rurale. Dezvoltarea 
serviciilor sociale si revitalizarea tradiţiilor culturaie"aslfel:

.. Se aproba suportarea cheltuielilor de mentenanta si gestionare a investiţiei privind 
serviciul social pentru copii şi tineri de tip ..after school” şi a centrului cultural al 
comunei Soars, conform Contractului de Finanţare nr. C413322011270871222, 
incepand cu luna iulie 2016. cu acoperire a perioadei suplimentare ce se solicită a fi 
aprobată prin Act adiţional. respectiv pana la data de 23.09. 2021"

Art.2- Se împuterniceşte primarul Comunei Soars să semneze toate documentele 
aferente.

Art.3- Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare Ia sediul Primăriei 
Comunei Soars

Art.4- în vederea aducerii la îndeplinire, prin grija secretarului Comunei Soars. prezenta 
hotărâre va fi comunicată domnului Primar al Comunei Soars.

Hotarareaa fost adoptata de către Consiliul local Soars in şedinţa extraordinara din data de 1 iulie 2016 cu. cu un 
• număr de 6 voturi din numărul total de 11 consilieri locali in funcţie si 10 consilieri locali prezenţi


