ROMANIA
JUDETUL TII\,|I$
COMUNA CARPINI$
CONSILIUL LOCAL

HOTAnAnp
privind aprobarea devizului general actualizat in urma procedurilor de achizilie public[ privind
cheltuielile necesare realizdrii obiectivului de investilie-" Relea de canalizare menajer[ in
localitfiile Cdrpiniq qi Iecea Micd,comuna Cdrpinigjudepl Timiq-etapa a III-a"

Consiliul Local al Comunei Chrpiniq;
Avdnd in vedere:
-referatul nr.734 din 13.02.2015 intocmit de Primarul Comunei C[rpiniq qi Biroul contabilitate , precum qi anunlul nr.32 din 05.01.2015 referitor la elaborarea proiectului de hotdrire;
-expunerea de motive a d-lui primar Sima Ioan;
In baza raportului Comisiei pentru probleme de buget-finanle,administralie public[
local[,servicii qi comer!,administrarea domeniului public qi privat al comunei, amenajarea
teritoriului qi urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Cdrpiniq;
Corespunzltor prevederilor art.44 alin.(l) din Legea privind finantele publice locale
nr .27 3 12006,cu modificarile si completarile ulterioare;
Yl"z;ind prevederile Hot[rdrii Guvernului w.2812008 privind aprobarea con]inutului-cadru
al documentafiei tehnico-economice aferente investigiilor publice pentru obiective de investilii qi
lucrlri de interventie gi Ordinului nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instrucfiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotlrtrea Guvernului nr. 28l2OA8 privind aprobarea continutului-cadru al
documentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum gi a structurii qi
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi.tii qi lucrdri de interventii";
In temeiul prevederilor art.36 alin.(l), alin.(a) [t.a),d) si f) qi alin.(6) lit.a) pct.14 , art.45 qi
art.l26 din Legea administra{iei publice locale rc.2l5l2001,republicat[,cu modificlrile qi
completdrile ulterioare, adopt[ prezenta

HOTAnAnE:

Art.l-Se aprob[ devizul general

actualizat in urma procedurilor de achizilie publicl
privind cheltuielile necesare realizlrii obiectivului de investilie-" Refea de canalizare menajer[ in
localit{ile C[rpiniq qi Iecea Micd,comuna Clrpiniqjudetul Timig-etapa a III-a" , conform Anexei
care face parte integrantl din prezenta hotIrffre.
Art.2- Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrdri se incredinleaz[ primarul comunei.
Art.3-Prezenta hotf,rire se comunicd:
-Instituliei Prefectului- Judegul Timig,
-Consiliului Judelean Timiq;
-Primarului comunei si biroului contabilitate.
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