coNsILruL LOCAL AL ORASULUT

gTEr

RAREANT.
Din 25 iulie 2OL9
Privind aprobarea Studiului
DTSTRTBUTTE

INF'IINTARE SISTEItfi DE

de

A GAZE;LOR NATURALE iU OnagUl

La inifiativa primarului oraqului $tei, ing.

in

j

Gheorghe Iulian;

Proiectului de Hotdrdre
intocmit de cd.tre Primarul ora$ului $tei, ing. Balaj G
Iulian inregistrat 1a nr.
3275 117.07.2019 qi Raportul de specialitate inregi
la nr. 3275 |I7.O7.2OL9
intocmit de ing. Muf Dan, inspector U.A.T. in cad I Primdriei oragului $tei prin
innxlann srsrEM DE
ca-re, solicitd. aprobare Studiului de Fezabili

Av6nd

vedere Referatul pentru apro

DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE IN ORA$UL ST
Vdzend avizele favorabile ale comisiilor de speci tate ale Consiliului Lo,cal al
qi pentru agricullturd,,
Oragului $tei(Comisia nr. 1 - Comisia economico-fi
Comisia nr. 2 - Comisia de urbanism qi amenajarea ritoriului 9i Comisia n:r. 3 Comisia social-cultural5., culte, inv5.ldmAnt, s5nd.tate gi familie, munc5. qi protecfie
sociald., tineret qi sport, juridicd. qi de disciplind ;
AvAnd in vedere prevederile art. 129, alin. (1),
. (2) ,Iit. ,b", alin. (4), lit. ,,d"
$i ,€", art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit.,,a", art. I97, alin. (1), alin. (2) qi a1in.
(41, art. 198, alin. (1), art. I99, alin. (1) 9i alin. (2) in OUG nr. 57 12019 privind
Codul Administrativ si Hotd.rArii de Guvern nr. 9OT di 29 noiembrie 2016 privind
etapele de elaborare Si confinutul-cadru al docu
tatiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor / proiectelor de investifii finanfate in fonduri publice,
Conslllul Local al orasulul Stei.

HorAnA$rB:
A{t.-L - Se aprobd Studiul de Fezabili te IuruNTnRp SISTEIVI DE
DISTRIBUTIE A GAZELOR NATURALE iN ORASUL
. conform anexei care: face
parte integrantd din prezenta hotdrAre.
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire a
erilor prezentei hotdrdri se
incredinfeazd. Primarul oraqului $tei, consilierul
ridic al Consiliului Local.
Serviciul UAT din cadrul Primdriei oraqului $tei .
Art. 3 - Prezenta hotdr6re se comunici cu:
Institufia Prefectului ju
lui Bihor;
Primarul oraqului $tei;
Serviciul UAT:
Consilierul juridic al C
ului Local;
Ahsare pe site-ul Primariei;
exemplar la dosarul cu
PRE$EDINTE DE
AL ORA$ULUI $lrEr
ARUL

"(15 consilleri

