CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 114
Din 29 octombrie 2015
Privind aprobarea întocmirii unui Proiect Tehnic pentru reabilitarea și
amenajarea (la nivelul normelor și standardelor europene) a Lacului de
Agrement al orașului Ștei.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive,
înregistrate la nr. 3287/2015 întocmit de dl. Mu Dan, consilier în cadrul
serviciului U.A.T. din
Primăria oraşului Ştei, prin care propune aprobarea
întocmirii unui Proiect Tehnic pentru reabilitarea
i amenajarea (la nivelul
normelor i standardelor europene) a Lacului de Agrement al ora ului tei,
identificat prin CF nr. 50666, în suprafa ă totală de 36.289 mp.
inând cont de prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor
de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor
de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile
H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare, precum i de prevederile Legii nr. 50/1991
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările i completările
ulterioare;
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.c), alin. (5) lit. c), art. 45
i art.
115 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 - Se aprobă întocmirea unui Proiect Tehnic pentru reabilitarea i
amenajarea (la nivelul normelor i standardelor europene) a Lacului de Agrement al
ora ului tei.
Art. 2- Se aprobă viabilizarea zonei în care este situat Lacul de Agrement al
ora ului tei.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul oraşului Ştei,
consilierul juridic al Consiliului Local, Ştei, Serviciul Contabilitate i Serviciul UAT
din cadrul Primăriei ora ului tei.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local al oraşului Ştei;
- Serviciul UAT;
- Serviciul Contabilitate;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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