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HOT A R ARE A NR. 42/2013
privind modificarea Hotiiriirii nr.35/201 0pentru aprobarea Studiului de

fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-economici # a co-finantiirii pentru
proiectul .Jixtinderea si reabilitarea infrastructurii de apii 5i apii uzatii

in judetul Harghita"

Consiliul Local al comunei Cirta, judetul Harghita, intrunit in sedinta
ordinara din data de 21 noiembrie 2013,
Avand 'in vedere:

- Expunerea de motive al primarului comunei Cirta si raportul de
specialitate intocmit de catre referentul responsabil cu achizitiile publice;

- Raportul comisiei pentru activitati economico-financiare, munca si
protectie sociala, juridica si de disciplina;

In conformitate cu prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Luand in considerare prevederile Hotararii Guvemului nr.28/2008 privind
aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice· aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;

In temeiul prevederilor art. 36, alin. (2), literele b), c) si d), si alin. (4) lit. d)
si e), alin. (5), litera c), alin. (6), litera a), punctul 14, art.45 alin. (2) lit. e) si art.
115, alin. 1), lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001 republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE
Art.I. Se aproba modificarea si completarea anexei nr.1 a Hotararii

Consiliului Local Cirta nr.3S/2010, privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a
principalilor indicatori tehnico-economici si a co.-finantarii pentru proiectul
.Extinderea si Reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Harghita",
conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.II. Cu aducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se
incredinteaza primarul comunei Cirta prin operatorul S.C. HARVIZ S:A.



Art.III. Prezenta hotarare se comunica:
1. Institutiei Prefectului judetului Harghita;
2. Primarului comunei Cirta;
3. Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara "HARGIT A VIZ"
4. SC HARVIZ SA

Com una Cirta, la 21 noiembrie 2013

Presedinte de sedinta,
Karda Csaba Adalbert

~

Contrasemneaza,
Secretar al comunei,

Karda Melania

~
!


