ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 170 /2017
privind aprobarea asigurării finanŃării de la bugetul local al municipiului Orăştie pentru
proiectul “Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare pe străzile : Digului,
N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara;
Având în vedere :
- lista obiectivelor de investiŃii aprobate prin Ordinul M.D.R.A.P.F.E nr.3594/2017 în
cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare Locală pentru perioada 2017 - 2020;
proiectul de hotărâre nr.172/2017, expunerea de motive a Primarului
nr.9538/02.08.2017 şi raportul DirecŃiei tehnice nr.9539;
- H.C.L nr.205/2016 privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul – „Canalizare menajeră în sistem gravitaŃional şi cu pompare
pe străzile : Digului, N.Titulescu, Unirii, Luncii şi Pricazului din municipiul Orăştie”,
În baza prevederilor art.8 din Normele metodologice de punere în aplicare a prevederilor
O.U.G nr.28/2013 pentru aprobarea Programului NaŃional de Dezvoltare Locală aprobate prin
Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi AdministraŃiei Publice nr.1851/2013;
În temeiul prevederilor art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanŃele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, ale art.36, alin.(4), lit.d şi art.45, alin.(2) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă asigurarea finanŃării în sumă de 228.840,00 lei de la bugetul local al
municipiului Orăştie pentru proiectul “Reabilitare reŃele de alimentare cu apă în municipiul
Orăştie”.
Art.2 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului
administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3 : Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează Primarul şi DirecŃia
tehnică din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Orăştie.
Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice - Birou Dezvoltare Locală şi Proiecte;
- DirecŃiei economice.

Orăştie, 04.08.2017

Preşedinte de şedinŃă,
prof.łambă Alin Adam
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa de îndată din data de 04 august 2017, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (14 prezenŃi).

