CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 143
Din 15 octombrie 2018
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției
„Lucrări Prioritare de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare
cu apă și canalizare în localitatea Ștei, județul Bihor, PRIORITATEA I”,
finanțat în cadrul „Programului național de dezvoltare locală”, prin
subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor și orașelor”,
Domeniul realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare
cu apă și stații de tratare a apei, pentru rest de executat în urma
actualizării devizului pentru restul de executat, în vederea semnării
actului adițional de prelungire a perioadei de finanțare, act adițional ce
se va încheia între Consiliul Local Ștei și Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice, conform Documentației anexate.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive,
înregistrate la nr. 4480/2018 întocmit de d-na G. PALFFY Iudita, consilier
Compartimentul Protec ie Civilă, Programe, Strategii
i Managementul
Proiectelor din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea
indicatorilor tehnico-economici ai investi iei „Lucrări Prioritare de extindere
i reabilitare a re elelor de alimentare cu apă i canalizare în localitatea
tei, jude ul Bihor, PRIORITATEA I”, finan at în cadrul „Programului
na ional de dezvoltare locală”, prin subprogramul „Regenerarea urbană a
municipiilor
i ora elor”, Domeniul realizare/extindere/modernizare a
sistemelor de alimentare cu apă i sta ii de tratare a apei, pentru rest de
executat în urma actualizării devizului pentru restul de executat, în vederea
semnării actului adi ional de prelungire a perioadei de finan are, act
adi ional ce se va încheia între Consiliul Local tei i Ministerul Dezvoltării
Regionale i Administra iei Publice, conform Documenta iei anexate.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b), alin. (4) lit. d) şi f), ,
art.45, art.63 alin.(1) lit.d) şi alin. (5), lit. h), precum şi pe cele ale art. 115 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investi iei
„Lucrări Prioritare de extindere i reabilitare a re elelor de alimentare cu
apă
i canalizare în localitatea
tei, jude ul Bihor, PRIORITATEA I”,
finan at în cadrul „Programului na ional de dezvoltare locală”, prin
subprogramul „Regenerarea urbană a municipiilor i ora elor”, Domeniul
realizare/extindere/modernizare a sistemelor de alimentare cu apă i sta ii
de tratare a apei, pentru rest de executat în urma actualizării devizului

pentru restul de executat, în vederea semnării actului adi ional de
prelungire a perioadei de finan are, act adi ional ce se va încheia între
Consiliul Local tei i Ministerul Dezvoltării Regionale i Administra iei
Publice, conform Documentației anexate, care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art. 2 – Se aprobă devizul general (buget de stat i buget local –
cofinan area) pentru restul de executat al obiectivului ”Lucrări prioritare
de extindere și reabilitare a rețelelor de alimentare cu apă și canalizare
în localitatea Ștei, județul Bihor, PRIORITATEA I”, conform anexei nr. 1
(devizul), care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul Programe Strategii şi
Finanţări;
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Ministerul Dezvoltării Regionale i Administra iei Publice;
- Compartimentul Protec ie Civilă, Programe, Strategii
i
Managementul Proiectelor;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
BOLOCA NICOLETA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi .

