JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRAREA nr. 41/2018

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului
„Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”
Consiliul local Vetiș, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 10.10.2018,
Având în vedere:
- expunerea de motive al primarului comunei Vetiș, prin care se susține necesitatea și
oportunitatea proiectului, înregistrat sub nr. 5.494/10.10.2018;
- proiectul de hotărâre înaintat Consiliului local;
- raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate
al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului;
Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
Ținând cont de prevederileart. 10 ale Hotărârii Guvernului nr. 907/2016, actualizată,
privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiiului local al comunei
Vetiş;
În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1) şi alin. (2) lit. a), art. 115 alin. (1)
lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în
administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai proiectului „Modernizare
străzi în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare”, loturile 1, 2, 10 și
11, conform Anexelor1, 2, 3 și 4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și se
comunică Primarului comunei Vetiș și Instituției Prefectului județul Satu Mare
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
KIS ETELK

AContrasemnez,
SECRETAR
ANCA-MARIA POP

Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată,
modificatăşicompletată.
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