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HOTĂRÂREA NR. 12
DIN 4 FEBRUARIE2 015
Privind aprobarea devizului general actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică privind cheltuielile de
capital necesare realizării obiectivului de investiție ”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI
SECUISGIU”
Consiliul Local al comunei Secusigiu, întrunit în şedinţă deîndată
In temeiul art. 120(1) si (2) din Constituţia României, republicată în Monitorul Oficial, nr. 767 din 31 oct. 2003;
Având în vedere:
-

Nota de fundamentare a d-nei Grecu Diana-Luminița,referent în cadrul Compartimentului Urbanism , Amenajarea Teritoriului,
Administrarea domeniului public și privat, din cadrul Primăriei comunei Secusigiu, din care rezultă necesitatea şi oportunitatea
aprobării noilor indicatori tehnico-economici rezultaţi în urma finalizării proiectelor tehnice la obiectivele de investiţie
”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUISGIU”

-

Expunerea de motive a primarului comunei Secusigiu în urma notei de fundamentare primite din partea Compartimentului Urbanism
, Amenajarea Teritoriului, Administrarea domeniului public și privat, din cadrul Primăriei comunei Secusigiu, din care rezultă
necesitatea şi oportunitatea aprobării noilor indicatori tehnico-economici rezultaţi în urma finalizării proiectelor tehnice la obiectivele
de investiţie ”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUISGIU”

-

prevederile art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 lit.d din Legea 215/2001 republicată cu modificările şi completările ulterioare

-

prevederile art.20 lit.i şi art.44 alin.1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-

prevederile OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a
contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi completările ulterioare;

-

adresa Consiliului județean Arad prin care ne solicită aprobare Devizului general actualizat – conform solicitării MDRAP.

- votul „pentru" 11 consilieri, abțineri 2 consilieri, din cei 15 în funcţie, fiind prezenţi 13 consilieri.
In temeiul art. 45 (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locala , republicata, cu modificările si completările
ulterioare
HOTĂRĂŞTE :
Art.l.- Se aproba Devizul General actualizat după încheierea contractelor de achiziție publică privind cheltuielile de capital necesare realizării
obiectivului de investiție ”ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI SECUISGIU”, cu o valoare totală de 19.055.085 lei din care
18.387.281 lei valoare eligibilă și 667.804 lei valoare neeligibilă (cofinanțare buget local) , conform anexei 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2.- Prezenta hotărâre se va comunica la:
-Instituţia Prefectului-judetul Arad;
-Primarul comunei Secusigiu;
-Consiliul județean Arad ;
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