
ROMÂNIA 
JUDEŢUL MUREŞ 
COMUNA ZAU DE CIMPIE 
CONSILIUL LOCAL  

 
HOTĂRÂREA NR.25 

Din27.05.2011 
 

privind instrumentarea proiectului  
“Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din localitatea Zau de Cimpie, comuna Zau de 

Cimpie judeţul Mure ş”  
 

 Consiliul Local al Comunei  Zau de Cimpie, jud.Mures văzând avizul favorabil al comisiei de 
specialitate pentru administraţia publică locală, juridică, programe economico – sociale – industriale, buget – 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, investiţii locale, amenajarea teritoriului şi urbanism, 

Analizând prevederile Ghidului operaţional pentru realizarea obiectivului reabilitarea, modernizarea 
infrastructurii culturale şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural aprobat prin Ordinul Nr. 1152/2011 a 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;  

În conformitate cu prevederile prevederile art.36 alin.(2) lit.b) şi d), alin.(4) lit.d), art.63 alin.(1) lit.c) din 
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare, republicată,  

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1  Se aprobă elaborarea şi depunerea spre finanţare a proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi 
dotarea Căminului Cultural din localitatea Zau de Cimpie, comuna Zau de Cimpie, judeţul Mureş”, pentru care se 
solicită finanţarea în baza Programului prioritar naţional pentru aşezăminte culturale. 

Art. 2  Proiectul este considerat oportun corespunzând unor necesităţi evidente, identificate la nivelul 
comunei Zau de Cimpie, respectiv lipsa infrastructurii culturale corespunzătoare şi lipsa accesului la evenimente 
culturale a locuitorilor din comună. 

Art. 3 Se aprobă reabilitarea, modernizarea infrastructurii culturale şi dotării aşezământului cultural 
din localitatea  Zau de Cimpie, comuna Zau de Cimpie, jud.Mures. 

Art. 4 Investiţia face parte din strategia de dezvoltare locală a comunei, pe perioada 2007-2013.  
Art. 5  Se aprobă Planul de activitate pe următorii trei ani de la darea în funcţiune a obiectivului 

reabilitat, conform Anexei nr. 1, aceasta făcând parte integrantă din prezenta.  
Art. 6  Se va asigura păstrarea destinaţiei clădirii timp de minimum 15 ani.   
Art. 7  Se va asigura finanţarea din resurse proprii de 10% din valoarea totală a proiectului.  
Art. 8  Se aprobă suportarea cheltuielilor de mentenanţă şi gestionarea investiţiei pe o perioada de cel 

putin 5 ani de la data la care investiţia a fost dată în exploatare.  
Art.  9 Primarul, viceprimarul, secretarul, contabil al comunei vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri. 
Art.   10 Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţului Mureş, Primarului 

comunei  Zau de Cimpie., celor interesaţi şi la cunoştinţă publică. 
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