JUDEŢUL SATU MARE
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VETIŞ

HOTĂRÂREA nr. 23/2019

privind aprobarea Studiului de fezabiliate și a indicatorilor tehnico-economici
ai obiectivului „Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare”

Consiliul Local Vetiș, întrunit în şedinţă ordinară la data de 24.04.2019,
Având în vedere proiectul de hotărâre și expunerea de motive a primarului Comunei Vetiș nr.
3.470 din 20.03.2019 și raportul de specialitate al Biroului de Investiții-servicii publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului nr. 3.532 din 22.03.2019, prin care se motivează, în drept și în
fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;
Analizând documentația tehnico-economică a proiectului elaborată de SC Spakk Group SRL Satu
Mare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației
tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
Având în vedere avizul favorabil al comisiei buget finanţe, activităţi comerciale şi gospodărire
comunală nr.5036 din 24.04.2019;
În conformitate cu:
- prevederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare
nr. 241/2006, republicată;
- prevederile art. 8 alin. (1) și alin. (3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr.
51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Ţinând cont de prevederile art. 36 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. d) coroborate cu cele ale art.
126 din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) lit. b), coroborat cu art. 45 din Legea nr.215/2001 a
administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
ART. 1 Se aprobă Studiul de fezabilitate privind lucrările de investiţii din cadrul proiectului
„Extindere rețele de apă și canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare”, prezentat în Anexa nr. 1
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
ART. 2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului „Extindere rețele de apă și
canalizare în comuna Vetiș, județul Satu Mare”, potrivit Anexei nr. 2 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
ART. 3 Cu ducerea la îndeplinire și punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se
împuternicește Primarul comunei si serviciile de specialitate.

ART. 4 Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și se
comunică :
- Primarului comunei Vetiș;
- Instituției Prefectului județului Satu Mare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
SZÉNÁS BARNABÁS

Contrasemnez,
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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