ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ADJUD
HOTĂRÂREA NR. 18
Din 07 Februarie 2008
la proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea indicatorilor
tehnico – economici ai obiectivului de investiţii
RETELE APA si CANALIZARE – str. Al. I. Cuza
mun. ADJUD – JUDETUL VRANCEA

-

Consiliul Local al Municipiului Adjud, întrunit în şedinţă ordinară analizând :
expunerea de motive a Primarului Municipiului Adjud , care a iniţiat proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie :

RETELE APA si CANALIZARE – str. Al. I. Cuza
mun. ADJUD – JUDETUL VRANCEA
-

-

raportului Serviciului Tehnic de specialitate
luând act de avizul favorabil Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrarea
patrimoniului public şi privat al municipiului Adjud, juridică şi disciplină;
in temeiul art. 41; art. 44 alin (1); art. 45 alin (1); art. 46 alin. (1), (2) si (3) din Legea nr. 273 din
29 iunie 2006 privind finantele publice locale ;
in baza Hotararii Guvernului nr. 1179/ 24 octombrie 2002 privind aprobarea Structurii devizului
general ai metodologia privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de investitii ;
in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit „ b” ; alin (4) lit. „d” si „f ”, art. 45 lin
(1), art.47 din Legea administratiei publice locale nr. 215/ 2001 republicata;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1

- Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai obiectivului de investiţii :

RETELE APA si CANALIZARE – str. Al. I. Cuza
mun. ADJUD – JUDETUL VRANCEA
-

valoarea totala a investiţiei ……………….. 122.150 lei

-

din care C + M ……..………………… . 110.000 lei
{ - retea apa …………………….27.000 lei }
{ - retea canalizare ………….….83.000 lei }
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Art. 2
- Lucrarile de realizare a retelelor de apa si canalizare se vor executa de catre Serviciul
public de constructii al Primariei municipiului Adjud.
Art. 3
- Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate celor interesaţi şi puse în aplicare de către
Serviciul Investitii, Serviciul Tehnic si Direcţia Economica a Consiliului Local al Municipiului Adjud.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

CONTRASEMNEAZA,

CONSILIER ______________________

SECRETAR
ŞARADICI ŞTEFANIA
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