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ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
MIERCUREA-CIUC

HOT AR.A.REA NR. 258/2013
privind modificarea Hotararii nr.233/20 10 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, a principalilor

indicatori tehnico-economici si a co-finantarii pentru proiectul
.Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa ~i apa uzata In judetul Harghita"

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciue, intrunit In sedinta ordinara din data de
29.11.2013;

Analizand Expunerea de motive ~i Raportul de specialitate intocmit de Serviciul de integrare
europeana ~i managementul proiectelor inregistrate cu nr. 15878 din data 14.11.2013 prin care s-a
prop us adoptarea unei hotarari cu privire la modificarea Hotararilor nr. 233/2010.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:
de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante, investitii, agricultura, administrarea
domeniului public si privat;
pentru administrarea publica locala.juridica, apararea ordinii publice, respectarea

Vazand Studiului de Fezabilitate al proiectului .Extinderea ~i reabilitarea infrastructurii de apa
si apa uzata in judetul Harghita" aprobat prin Hotararea nr. 233/2010 a Consiliului local al
Municipiului Miercurea-Ciuc, modificat si completat prin Hotararile Consiliului Local nr. 69/2011, ~
11712011 respectiv 18412012;

Luand in considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele
pub lice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Hotararii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-
cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor pub lice, precum ~i 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 pub lice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificarile si completarile uIterioare;

HOTARA~TE

Art.I. - Se aproba modificarea si completarea Studiul de Fezabilitate al proiectului .Extinderea
si Reabilitarea infrastructurii de apa ~i apa uzata in judetul Harghita", aprobate prin Hotararea nr.
233/2010, conform anexei nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare,

Art.II. - Cu aducerea la indeplinirea a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul
municipiului Miercurea Ciuc prin operatorul S.C. HARVIZ.SA

Art.III. - Prezenta hotarare se cornunica:
a) Institutiei Prefectului judetului Harghita;
b) PrimaruJui municipiului Miercurea-Ciuc;
c) Serviciului de integrare europeana ~imanagementul;
d) Asociatiei de Dezvoltare Intecomunitara "HARGITA vtz-,
e) s.c. HARViz S.A.


