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Hotararea Consiliului Local 402/26.10.2010
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=77EF58F8FF591E92C22577C8002889FE
Hotararea Consiliului Local 402/26.10.2010
privind aprobarea organizarii de catre Municipiul Timisoara a seminarului 'Regenerare urbana instrument al dezvoltarii urbane integrate in Romania', la Timisoara, in data de 29 octombrie 2010
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. SC2010 - 25503/26.10.2010 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul dr.
ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea
domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.2 lit. b), alin. 4 lit. a), alin. 6 lit. a) pct. 11 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art. 1: Se aproba organizarea de catre Municipiul Timisoara a seminarului 'Regenerare urbana - instrument al
dezvoltarii urbane integrate in Romania', la Timisoara, in data de 29 octombrie 2010.
Art. 2: (1) Se aproba alocarea in bugetul local a sumei de 11.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor implicate
de organizarea seminarului 'Regenerare urbana - instrument al dezvoltarii urbane integrate in Romania',
conform estimarii din Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.
(2) Justificarea si decontarea cheltuielilor se vor realiza numai pe baza de acte doveditoare, conform legii.
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare, Institutia
Arhitectului Sef si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului Judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
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- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRAGOI
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