ROMÂNIA
JUDEłUL HUNEDOARA
MUNICIPIUL ORĂŞTIE
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr. 167 /2018
privind aprobarea DocumentaŃiei Tehnice de Avizare a Lucrărilor de
DesfiinŃare şi a devizului general pentru obiectivul „DesfiinŃare clădire fiziologie
şi clădire anexă situate pe strada Nicolae Bălcescu, nr.16 din municipiul Orăştie,
judeŃul Hunedoara”

Consiliul local al municipiului Orăştie, JudeŃul Hunedoara ;
Având în vedere :
- proiectul de hotărâre nr.162/2018, expunerea de motive a Primarului
nr.10126/16.07.2018, raportul DirecŃiei tehnice nr.10127/16.07.2018 şi rapoartele de
avizare ale comisiei economice şi al comisiei pentru urbanism;
- H.C.L nr.78/2018 privind aprobarea documentaŃiei tehnico-economice (faza
D.A.L.I) şi a indicatorilor tehnico-economici pentru Proiectul „Restaurare,
consolidare şi conservare Cetatea Orăştiei”, JudeŃul Hunedoara;
În baza prevederilor H.G nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi
conŃinutul-cadru
al
documentaŃiilor
tehnico-economice
aferente
obiectivelor/proiectelor de investiŃii finanŃate din fonduri publice, cu modificările şi
completările ulterioare şi ale art.V din O.U.G nr.26/2012 privind unele măsuri de
reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi
completare a unor acte normative.
În temeiul prevederilor ale art.8, alin.(1) din Legea nr.50/1991 privind
autorizarea executării lucrărilor de construcŃii, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.36, alin.(2), lit.c, şi art.45, alin.(3) din Legea
administraŃiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1 : Se aprobă DocumentaŃia Tehnică de Avizare a Lucrărilor de DesfiinŃare
şi a devizului general pentru obiectivul „DesfiinŃare clădire fiziologie şi clădire anexă
situate pe strada Nicolae Bălcescu, nr.16 din municipiul Orăştie, judeŃul Hunedoara”,
acestea constituind anexele nr.1 şi 2 la prezenta hotărâre.
Art.2 : Se aprobă demolarea clădirilor menŃionate la art.1 cu nerecuperarea
materialelor rezultate, precum şi radierea acestora din cartea funciară.
Art.3 : Prezenta hotărâre se poate contesta potrivit prevederilor Legii
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4 : Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinŃează Primarul, DirecŃia
Tehnică şi DirecŃia Arhitect-şef din cadrul aparatului de specialitate al primarului
municipiului Orăştie.

Art.5 : Prezenta hotărâre se comunică :
- InstituŃiei Prefectului - JudeŃul Hunedoara;
- Primarului Municipiului Orăştie;
- DirecŃiei tehnice;
- DirecŃiei arhitect-sef;
Orăştie, 26.07.2018

Preşedinte de şedinŃă,
jr.Paşca Ioan
Contrasemnează,
Secretar,
jr.Teodor Iordan

Cvorum necesar : 10 voturi
Adoptată în şedinŃa ordinară din data de 26 iulie 2018, prin vot deschis, cu
unanimitate de voturi din totalul de 19 consilieri în funcŃie (18 prezenŃi).

