CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 25
Din 23 februarie 2017
Privind aprobarea achiziționării

serviciului de proiectare și a
serviciilor de consultanță pentru scrierea cererii de finanțare pentru
obiectivele propuse spre finanțare în cadrul POR 3.1B (Programul
operațional regional, Axa prioritară 3, prioritatea de investiții 3.1,
operațiunea B- Clădiri Publice.)
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate i expunerea de motive,
înregistrate la nr. 671/2017 întocmit de d-na G. PALFFY Iudita, consilier
Programe Strategii şi Finanţări din cadrul Primăriei oraşului Ştei, prin care,
solicită aprobarea achizi ionării serviciului de proiectare i a serviciilor de
consultan ă pentru scrierea cererii de finan are pentru obiectivele propuse
spre finan are în cadrul POR 3.1B (Programul opera ional regional, Axa
prioritară 3, prioritatea de investi ii 3.1, opera iunea B- Clădiri Publice.)
Văzând HG 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 si Ordinul 863/2008 pentru aprobarea
"Instrucţiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea Guvernului nr.
28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de
intervenţii".
inând cont de prevederile art.36 , art.45, art. 115 precum şi pe cele ale
art.126 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, cu modificările
şi completările ulterioare,
Consiliul Local al oraşului Ştei,

HOTĂRĂŞTE
Art.1- Se aprobă achizi ionarea serviciului de proiectare
i a
serviciilor de consultan ă pentru scrierea cererii de finan are pentru
obiectivele propuse spre finan are în cadrul POR 3.1B (Programul
opera ional regional, Axa prioritară 3, prioritatea de investi ii 3.1,
opera iunea B- Clădiri Publice.)
Art.2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul oraşului Ştei, jud.Bihor şi Compartimentul Programe Strategii şi
Finanţări ;
Art.3 – Prezenta hotărâre se comunică cu :
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul UAT din cadrul Primăriei Ştei;
- Serviciul Contabilitate;
- Compartimentul Programe Strategii şi Finanţări ;

-

Consilierul juridic al Consiliului Local;
Un exemplar la dosarul cu hotărâri
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