ROMANIA
JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI SITA BUZAULUI
HOTARAREA Nr. 11 /2017
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualiza{i,
reprezentAntl noua valoare a investi{iei
in Comuna Sita Buzaului'
,, Extindere retea de alimentare cu apa
judetul Covasna"

Consiliul local al comunei Sita Buzauluijudetul Covasna,intrunit in sedinta ordinara
la proiectul de hotarare
din data de 2g.02.2077 analizand expunerea de motive a primarului referitoare
valoare a investiliei
pentru aprobarea indicatorilor tehniCo-economici actualiiali,reprezentand noua
:
Sita Buzaului,judetul Covasna"l
in
Comuna
apa
cu
alimentare
de
retea
,,U*tind.re
Vazand ca priectul de hotarare este insotit de raportul compartimentului de
in domeniul programe de
specialitate din cadrul primariei precum si de raportul comisiei de specialitate
public si privat al localitatii,servicii
dezvoltare economico-sociala,buget-finante,administrarea domeniului
si comert precum qr avizul pentru legalitate al secretarului;
in conformitate cu Prevederile:
- Legii nr.27312006 privind finantele publice locale , cu completdrile 9i modific[rile ulterioare;
- OUG nr.2gl2Ol3 pentru up.obu."u Programului nalional de dezvoltare local[, cu completdrile qi
modifi c[rile ulterioare ;
punerea ln
- ordinului MDRAp nr.lg5ll2ol3 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aprobarea
pentru
aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr' 2812013
piogramului national de dezvoltare locala, cu completirile gi modificdrile ulterioare;
din Legea nr.2ZllZ}tS privind Codul Fiscal, cu modificdrile qi completdrile

-

art.29l,alin.1,lit.,'b"
ulterioare;
in baza prevederilor att.36, alin.(2), lit'"b" 9i alin.(4), lit."d" din Legea w.21512001 privind
administralia pubiica locald, republicat[, cu completdrile 9i modifi cdrile ulterioare;
privind
in temeiul prevederilor art.45, alin'(l) 9i art'115, alin.(l), lit."b" din Legea nr.21512001
administratia publicd local6, republicatd, cu complet[rile qi modifi cdrile ulterioare ;

HoTARA$rE
a investitiei

anexei

nr.l

Art.l . Se aprob[ indicatorii tehnico-economici actualizali, reprezent6nd noua valoare
Covasna",conform
,,Extirrdiletea de alimentare cu apa in Comuna Sita Buzaului,judetul
care faceparte integrantd din pt ezentahotdrdre.

Cu a-alucerea la indeplinire a prezentei hotlr6ri se insdrcineazd'primarul comunei
Sita Buzaului prin aparatul de specialitate.
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PRE$EDINTE
Aldea Cristian,-,1._

se difuzeaza astfei :
-1 exemplar Prefectura judetului Covasna
-1 exemplar dosar sedinta consiliu
- 1 exemplar birou financiar-contabil

P rezentahotarare

-l

exemnlar MDR AP

'Ap\---7l.aav

g

to[.:-try
.o;:n^
att rut:

Contrasemneazil
SECRETAR
Boricean 1\Ii;el4-Ancuta
(k

\

trt,-

