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 HOTĂRÂREA  Nr. 11 / 27.02.2019 

privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la obiectivul de 

investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare , în Comuna Apa, localităţile Apa 
şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general actualizat la faza de execuție .  

 

 Consiliul Local al Comunei Apa, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţă ordinară în data de 
27.02.2019 
 Având în vedere: 
- prevederile alin. (1) si (2) ale  art. 41 al Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, modificată şi 
completată ; 
- prevederile art.71 alin.(1) din O.U.G. 114/2018 privind instituirea unor masuri în domeniul 
investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative 
si prorogarea unor termene 
-  Hotararea Guvernului nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor  tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din 
fonduri publice 

      În temeiul prevederilor art.36 alin.(4) lit.”d”  coroborate cu  şi art.45 alin.(1) din Legea 
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 
   

HOTĂRĂŞTE: 
          Art.1. Se  aproba indicatorii tehnico-economici si cofinantarea beneficiarului   la obiectivul de 
investitii ” Extintere rețea de canalizare și racorduri canalizare , în Comuna Apa, localităţile Apa 
şi Someşeni, Judeţul Satu Mare” conform devizului general actualizat la faza de execuție , 
prezentat in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare. 
         Art.2  Cu ducere la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Apa. 
         Art.3. Prezenta se comunică cu:  
      Instituţia Prefectului - judeţul Satu Mare 
      Compartimentul financiar-contabil 
      Se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi publicare pe site-ul propriu. 

 

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea  prevederilor art.45, respectiv ale art.98 din Legea 

nr.215/2001, republicata cu modificările şi completarile ulterioare. Nr. consilieri în funcţie: 11,  
Nr. consilieri prezenţi: 10,  Nr.consilieri absenţi: 1, Voturi ,,pentru,,: 10,  Voturi ,,împotrivă,,: 0, 
Abţineri: 0. 

 
Președinte de ședință                                                              
   Olari Delia-Angela       Contrasemnează 
     Secretar UAT 
         Moldovan Vasile 

 

 
 


