JUDETUL ARAD
CONSILIUL LOCAL PLESCUTA
HOTARAREA Nr. 12
Din 12.02.2015
Privind aprobarea devizului general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie
publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii
,,Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad”
CONSILIUL LOCAL PLESCUTA,
Având în vedere:
- Expunerea de motive înregistrată sub nr. 36 din 09.01.2015, întocmită de Primarul
comunei Plescuta, prin care propune aprobarea devizului general actualizat al
obiectivului de investitii " Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad” în
calitate de initiator al proiectului de hotărâre;
- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
înregistrat sub nr.35/09.01.2015;
-O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locala,art.9,alin.10;
- Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenta
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locala,
aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P. nr.1851/2013,art.10,alin.5 si alin.7;
- H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrări de interventii;
-Avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economicosociale,buget,finante,administrarea
domeniului
public
si
privat
al
comunei,agricultura,gospodarire comunala,protectia mediului,servicii si comert;

-Avizul Comisiei de specialitate pentru administratie publica locala,amenajarea
teritoriului,urbanism,apararea ordinii si linistii publice,drepturile omului,juridica si
relatii cu cetatenii;
-Legea 24/2000,privind
normele de tehnica legislative,elaborarea
normative,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
-Legea
52/2003,privind
transparenta
decizionala,in
administratia
locala,republicata,art.7; -

actelor
publica

-Voturi in unanimitate (9);
- Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată si completată
,art.36,alin.2,lit.b si alin 4,lit.d;
In temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001,
republicată, modificată si completată ,

HOTARASTE:
Art.l.

Se aproba devizul general actualizat dupa incheierea contractelor de achizitie

publica privind cheltuielile de capital necesare realizarii obiectivului de investitii
,,Aductiune apa in comuna Plescuta,judetul Arad’’,conform anexei 1 si 2 care face parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba ca Primarul comunei Plescuta sa duca la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica cu:
-Institutia Prefectului Judetului Arad;
-Primarul Comunei Plescuta;
-Contabilitatii Primariei Comunei Plescuta;
-Consiliul Judetean Arad;
-Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice.

Presedinte de sedinta,
Consilier,
Budea Gheorghe-Viorel

Contrasemneaza,
Secretar,
Blidar Liliana

