CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 88
Din 24 noiembrie 2016
Privind
aprobarea
Indicatorilor
tehnico–economici
pentru
proiectul „Reparații pentru grup sanitar –Piața Agroalimentară, Ștei”.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate şi expunerea de motive
înregistrate la nr. 3832/2016 întocmit de dl. Mu Dan, inspector în cadrul
Serviciului UAT din cadrul Primăriei ora ului tei, prin care propune
aprobarea Indicatorilor tehnico–economici pentru proiectul „Repara ii
pentru grup sanitar –Pia a Agroalimentară, tei”.
Ţinând cont de prevederile HG nr. 28/2008 privind aprobarea
conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, ale art. 44, alin. 1 din
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
i
completările ulterioare,
În temeiul art. 36, alin 2, lit. „b”, alin. (4), lit. „d”, ale art. 45 alin. 2,
lit. e), ale art. 115, alin (1), lit. b) i ale art. 125-127 din Legea nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul Local al oraşului Ştei,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1– Se aprobă Indicatorii tehnico–economici pentru proiectul
„Repara ii pentru grup sanitar –Pia a Agroalimentară,
tei”, conform
anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri de
încredinţează Primarul oraşului Ştei, Serviciul UAT şi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Art. 3 - Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului - judeţul Bihor;
- Primarul Oraşului Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Afi are pe site-ul Primăriei ora ului
tei
www.primariastei.ro
- Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei Ştei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
-
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