CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 144
Din 27.07.2017
Privind aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE)
precum și a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea
obținerii finanțării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM
EXISTENT SPRE STAȚIA DE TRATARE A APEI ȘI FOSTUL AEROPORT,
PĂȘUNE ȘI ZONĂ DE AGREMENT".
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate - expunere de motive,
înregistrat la nr. 2930/25.07.2017 întocmit de către dl. Mu dan, inspector
în cadrul Compartimentului U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin
care, solicită aprobarea întocmirii unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE)
precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea ob inerii
finan ării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT
SPRE STA IA DE TRATARE A APEI I FOSTUL AEROPORT, PĂ UNE I
ZONĂ DE AGREMENT".
Luând în considerarea adresa Ministerul Dezvoltarii Regionale
Administra iei
Publice
si
Fondurilor
Europene
cu
numărul
89737/19.07.2017, înregistrată la sediul institu iei noastre cu nr.
2860/20.07.2017, precum si a proiectului de finan are prin PNDL 20172020,
inând cont de prevederile art. 9, alin. (2) din OUG nr. 28/2013,
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi
completările ulterioare, precum si a OMDRAPFE nr. 3619/12.07.2017.
Cunoscând dispozi iile art. 41 i ale art. 44 din Legea nr. 273/2006
privind finan ele publice locale, cu modificările i completările ulterioare,
În baza prevederilor HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi
conţinutul-cadru
al
documentaţiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, ale HG nr.
363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiţii
finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,
precum si a Legii nr. 50/1991, împreună cu reglementările din P.U.G.
(Planul Urbanistic General) al ora ului tei.
Având în vedere prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin. (6) lit. a), nr. 11 i
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 întocmirea unui S.F. (STUDIU DE FEZABILITATE)
precum i a avizelor, studiilor si a acordurilor necesare în vederea ob inerii
finan ării pentru obiectivul "MODERNIZAREA UNUI DRUM EXISTENT

SPRE STA IA DE TRATARE A APEI I FOSTUL AEROPORT, PĂ UNE I
ZONĂ DE AGREMENT".
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jude ul Bihor, consilierul juridic al Consiliului Local
i Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei ora ului tei.
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Ministerul Dezvoltarii Regionale Administra iei Publice si
Fondurilor Europene;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Se va afisa pe site-ul Primariei ora ului tei;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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