ROMÂNIA
JUDEŢUL ALBA
ORAŞUL BAIA DE ARIEŞ
CONSILIUL LOCAL
H O T Ă R Â R E A NR.6/28.01.2013
privind achizitionarea si montarea unor hidranti
supraterani şi a acesoriilor aferente acestora
Consiliul local al orasului Baia de Arieş, judeţul Alba, întrunit în şedinţă ordinară;
Luând în discuţie proiectul de hotarâre iniţiat de domnii consilieri: Pitea Vasile, Draghiciu
Dumitru, Marzan Silviu, Barlea Silviu, Toader Cristin, Mocanu Ioan, Baic Marioara, Joldes Ioan,
privind necesitatea achizitionarii unor hidranti supraterani ce urmeaza a fi amplasati pe retelele de apa
existente in satele Muncel, Sartas, Brazesti şi Cioara de Sus; raportul de specialitate nr.21/03.01.2013 al
domnului Andreica Aurel – sef serviciu SVSU Consiliul Local Baia de Arieş; rapoartele de avizare ale
comisiilor de specialitate nr.1, 2 şi 3 din cadrul consiliului local;
Având în vedere prevederile art.13 din Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
ale art.36 din Legea 215 / 2001;
În temeiul prevederilor art.45 alin.3 şi ale art.115 alin. (1) lit.b din Legea 215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare :

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achizitionarea si montarea a 4 hidranti supraterani şi a acesoriilor aferente
acestora, pe retelele de apa existente in satele Muncel, Sartas, Brazesti şi Cioara de Sus.
Art.2. Sumele necesare achizitionarii bunurilor prevazute la art. 1, vor fi asigurate din resursele
financiare ale bugetului local aferent anului 2013.
Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul, prin serviciile de
specialitate.
Prezenta se va comunica:
Instituţiei Prefectului - judeţul Alba;
Primarului orasului Baia de Arieş;
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenta;
Serviciului financiar – contabil
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 8 voturi “pentru”şi 5 “abţineri” din numărul de
13 consilieri în funcţie şi 13 consilieri prezenţi .

Preşedinte de şedinţă,
Cons. Bora Gheorghe

Contrasemnează secretar,
Nemeş Adriana Delia

