
      ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA 
  ORAŞUL BORSEC
  CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A   Nr. 40/2016   
Privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare 2015-2020 

 al ora ului Borsec, jude ul Harghita ș ț

Consiliul local oră enesc  Borsec.ș
Având  în  vedere  ini iativa  d-lui  primar  coroborat  cu  raportul  deț

specialitate  din  partea  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de
specialitate  al  primarului,  prin  care  se  arată  necesitatea  aprobării  Strategiei  de
dezvoltare 2015-2020 al ora ului Borsec, jude ul Harghita în vederea accesării deș ț
fonduri  pentru  finan area  de  proiecte  de  dezvoltare  necesare  relansării  ora ului,ț ș
criteriu prevăzut în Ghidurile  lansate pe diferite linii de finan are.ț

       Văzând  avizul favorabil acordat de Comisia pentru administra ie publicăț
locală, juridică  şi socială;
                În temeiul dispozi iilor art.39(1) ,  art.36(2), lit.b), art.36 (4), lit.e),  ț
art.45(1), art.115(1),lit.b),din Legea nr. 215/2001, republicată în 2007, privind 
administra ia publică locală, ț  cu modificările i completările ulterioare,precum şi cu ș
respectarea prevederilor legii nr. 52/2003, privind transparen a decizională în ț
administra ia publică, ț  republicată 2013 cu modificări i completări.ș

H O T Ă R Ă Ş T E  

              Art.1.  Aprobă  „Strategia de Dezvoltare Locală al ora ului Borsec, jude ulș ț
Harghita  pentru perioada 2015-2020”,  în forma i con inutul prezentat, conformș ț
anexei nr.1 care face parte integrantă din prezent hotărâre.
               Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredin ează primarul localită ii în colaborare cu compartimentul de resort din ț ț
cadrul aparatului de specialitate al primarului.

      Art.3. Prezenta hotărâre prin grija secretarului Unită ii Administrativ ț
Teritoriale Borsec se va aduce la cuno tin ă publică prin afi ajș ț ș  .
               Art.4. Prin grija secretarului Unită ii Administrativ Teritoriale Borsec, ț
prezenta hotărâre se înaintează:
                                 Institu iei Prefectului jude ului Harghita pentru verificarea ț ț
legalită ii actului administrativ.ț

     Compartimentul de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului.

Borsec, la 28 aprilie 2016

            PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
                                                                                 Farkas Aladár

U
A

T
 O

R
A

U
L B

O
R

S
E

C
Ș


