ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.29/14.04.2016
pentru respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai obiectivului
Reabilitare centru Cultural educativ Cioara de Sus
Consiliul local al oraşului Baia de Arieş, jud. Alba intrunit in sedinta ordinară;
Luând în dezbatere :
Proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici ai obiectivului de investiţii ,, Reabilitare centru cultural educativ Cioara de Sus,
oraş Baia de Arieş”; Raportul de specialitate nr. 1646/2016 al Biroului tehnic;
rapoartele de avizare al comisiilor de specialitate nr.1 si 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere:
-H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnicoeconomice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de
elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
-prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
-prevederile art. 36 alin. 2 lit. b), alin. 4 lit. d) şi al art. 126 din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările
ulterioare,
În temeiul art. 45 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea administraţiei publice locale
nr.215/2001 republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.unic. Se respinge proiectul de hotarare initiat de primar privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici reprezentând valoarea investiţiei, pentru obiectivul de
investiţii ,, Reabilitare centru cultural educativ Cioara de Sus, oraş Baia de Arieş”, din
lipsa de cvorum.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba ;
Primarului oraşului Baia de Arieş;
Biroului urbanism;
Serviciului financiar-contabil;
Se afişează la sediul Primăriei oraşului Baia de Arieş .
Pentru prezenta hotărâre s-a obtinut un numar de 0 voturi favorabile si 13
abtineri, din numărul de 13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi.
Preşedinte de şedinţă,
Cons. Mocan Ioan

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

