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HOTA.RAREA NR. 60/2013

privind modificarea Hotararii nr.40/2010 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" cu modificarile ulterioare prin HCL nr~ 18/2011

\!

Consiliul Local al Comunei Ciceu, intrunit In sedinta ordinara din data de.
29.11.2013, convocata prin Dispozitia primarului nr.215/20 13. la sala de ~edint~ a Ii
Consiliului local Ciceu incepand cu ora 14,00; I i;

Avand in vedere: .' i ~~
expunerea de motive precum ~i Proiectul de Hotarare nr. 60/2013 a primarului 1::

I I ~r

comunei Ciceu, d-l Becze Attila afisat confor Procesului verbal nr.34/RS/2013;' ::
Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 'al
primarului, precum ~i Raport de avizare favorabil ale tuturor comisiilor de
specialitate al Consiliului Local Ciceu;
Hel nr. 14/2013 privind aprobarea Bugetului local al comunei pe anul 2013 ..
cu modificarile ulterioare;

- art.32 din Ordonanta 27/2008 pentru modificarea si completarea Legii
nr.350/2001privind amenajarea teritoriului si urbanismului;

- art. 25 alin.l si art. 47 din Legea nr. 35012001 privind amenajarea teritoriului
~iurbanismului, cu modificarile ~i completarile ulterioare;

- art.2, alin.2 din Legea nr. 5011991 privind autorizarea executari i lucrarilor
de constructii, republicata, cu modificarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea continutului -cadru
al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, pre cum ~i,a '.
structurii si metodologiei de elaborare a devizului genera! pentru obiective ~e ~i
investitii ~i lucrari de intervcniii, cu modificarile prin HeL nrAO/20 10 si 18/201;1, ~t
coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice If
locale, cu modificarile si cornpletarile ulterioare; : :

'Tn conformitate cu'prevederile art.ll din Legea nr.21311998 privind proprietatea
publica ~i regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

in temeiul art. 36, alin.2 lit."b:' "c" "d" , alin. 4 lit. "d" si alin. 5 pet 14, art. 45.
'::ltin.7., ·lit."e" si art. 115 din Legea nr.215/2001 privind adrninistratia publica
locala, republicata, cu rnodificarile ~icornpletarile ulterioare;
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Art.I. - Se aprobamodificarea ~i completarea anexei nr.I a Hotararii nr.40/20 10
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico-
economici si a co-finantarii pentru proiectul .Extinderea ~i Reabilitarea
infrastructurii de apa si apa uzata In judetul Harghita", conform anexei nr.I care
face parte integranta din prezenta hotarare.

";

Art.II. - Cu aducerea la indeplinirea a prevederilor pezentei hotarari ~e;
incredinteaza primarul comunei Ciceu prin operatorul SC. HARViz SA. I;
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CONTRASEMNEAZA
SECRETARKO: SABA

Art.III. - Prezenta hotarare se comunica:
a) Institutiei Prefectului judetului Harghita;
b) Primarului comunei Ciceu;
c) Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "HARGITA vtz-,
d) SC. HARVfz SA.

Nr.60/2013
Adoptata in sedinta din data de 29.11.2013
Cu un numar de _ voturi din numarul total de 11 consilieri In functie


