CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI
H O T Ă R Â R E A Nr. 81
Din 21 iunie 2018
Privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 58/27.04.2018
Privind aprobarea Documentației tehnice faza Documentația de avizare a
lucrărilor de intervenție a proiectului „REABILITARE ȘI MODERNIZARE
CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE,
OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES”, precum și aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi
proiectului.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive, înregistrate
la nr. 2621/2018 întocmit de dl. Vieriu Constantin Cristian, inspector protec ie
civilă în cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care, solicită aprobarea modificării i
completării HCL nr. 58/27.04.2018 Privind aprobarea Documentației tehnice faza
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului „REABILITARE ȘI
MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUINȚE SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUINȚE
SOCIALE, OBIECTIV: PARC ȘI ALEE DE ACCES”, precum și aprobarea Indicatorilor
tehnico-economici prevăzuţi în cadrul Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului.
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)
art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României,
republicată;
b)
art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)
art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009
privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte
sau convenţii;
d)
art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
ef)
Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare;
inând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.b) i d), art.45, art. 115 din
Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările
ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,
HOTĂRĂŞTE
ART 1 -Se modifică i completează HCL tei nr. 58/27.04.2018 privind
aprobarea Documenta iei tehnice faza Documenta ia de avizare a lucrărilor de
interven ie a proiectului „REABILITARE I MODERNIZARE CLĂDIRE LOCUIN E
SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUIN E SOCIALE, OBIECTIV: PARC I ALEE
DE ACCES”.
ART 2 -Se aprobă indicatorii tehnico-economic prevăzuţi în cadrul
Documentaţiei tehnice aferenţi proiectului „REABILITARE
I MODERNIZARE
CLĂDIRE LOCUIN E SOCIALE: OBIECTIV: CLĂDIRE LOCUIN E SOCIALE,
OBIECTIV: PARC I ALEE DE ACCES”, conform anexei nr. 1 (Descrierea investiţiei
din SF) la 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 Contabilitate;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Se va aduce la cuno tin ă publică prin afi aj;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONTRASEMNEAZĂ
STANIȘTE OVIDIU
SECRETARUL ORAȘULUI ȘTEI
jrs. DALE VOICHIȚA MARIANA

Hotărârea a fost a fost adoptată cu unanimitate de voturi

