ROMÂNIA
JUDEȚUL SIBIU
PRIMĂRIA ORAȘULUI AVRIG
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul
de investiții „Amenajare alei și căi de acces la blocurile 17, 22, 22B, 20 și 21 –
intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig
Primarul Oraşului Avrig,
Având in vedere:
- raportul de specialitate nr.28.126/20.11..2017, in care se propune intocmirea unei
documentatii tehnico-economice, avand ca scop realizarea obiectivului de investiții
„Amenajare alei și căi de acces la blocurile 17, 22, 22B, 20 și 21 – intersecție cu str.
Cloșca” în orașul Avrig;
Tinand seama de prevederile;
-art.44 alin (1) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu
modificarile ulterioare
-art.126 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicata cu
modificarile si completarile ulterioare;
- Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate
din fonduri publice;
- art.V alin.(1), (2) si (4) din OUG nr.26/2012 privind unele masuri de reducere a
cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor
acte normative cu completarile ulterioare;
-Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificari
ulterioare;
- Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
In temeiul art.10, art.36 alin.(2) lit.c), alin.(4 ) lit.d), art.45 alin.(2) si art.115 alin.(1)
lit.b), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată cu
modificările şi completările ulterioare;
PROPUN:
Art.1 (1): Se aprobă intocmirea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Amenajare alei și căi de acces la blocurile 17, 22, 22B, 20 și 21 –
intersecție cu str. Cloșca” în orașul Avrig;
(2): Se aloca din bugetul local pe anul 2017, suma de 17.500 lei fara TVA,
necesara intocmirii documentatiei tehnico-economice pentru investitia prevazuta la
alin.(1).
Art.2: Lista de investitii aprobata prin anexa II la HCL nr.52/2017 privind
bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, se completează in mod
corespunzător.
Art.3: Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul Orasului
Avrig prin Directia Economica, Biroul Lucrari Publice si Compartimentul Achizitii Publice
si Licitatii.
Art.4. Secretarul Orasului Avrig comunică prezenta hotărâre instituţiilor şi
persoanelor interesate.
INITIATOR:
PRIMAR
DAVID ADRIAN DUMITRU

