ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

HOTĂRÂREA NR.
NR 56/2018
Cu privire laaprobarea
probarea indicatorilor tehnico-economici
tehnico
actualizați dupăă achiziția
achizi publică
pentru obiectivul de investiție
investi „Sistem de alimentare cu apăă în comuna Ulieș
Ulie satele
Nicolești, Ulieș județul Harghita”
Consiliul Local al Comunei Ulieș,
Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului:
Nota de fundamentarepentru
pentru aprobarea aprobarea indicatorilor tehnico-economici
tehnico
actualizați după achiziția
ția publică
public pentru obiectivul de investiție „Sistem
Sistem de alimentare cu apă
în comuna Ulieșș satele Nicolești, Ulieș județul Harghita”nr.
Harghita
300/S/01.11..2018; Proiectul de
Hotărâre nr.: 3012S/02.11.2018;
S/02.11.2018; Procesul-verbal
Procesul
de afișare
șare a proiectelor de Hotărâri
Hot
nr.:
303/S/02.11.2018;Raportul compartimentului de specialitate al compartimentului de
cadastru nr. 305/S/02.11.2018;
2018;Hotărârea Consiliului Local Nr. 41/2016privind aprobarea
indicatorilor tehnico–economici,
economici, precum și a finanţării
ţării multianuale a obiectivului de
investiţii: „Alimentare
ntare cu apă ale Satelor Ulieș
Ulieș și Nicolești, Comuna Ulieș, Județul Harghita.”
Harghita
Ținând cont de Strategia
rategia de contractare nr.: 1004/29.06.2018;
1004/29.06.2018; Contractul de lucrări nr.: 72
din 21.09.2018;
Ținând cont de prevederile legale:
În conformitate cu prevederile art. 44 al (1)-(4) și art. 45din
din Legea nr. 273/2006, privind
finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
Art. 7 al. (4) coroborat cu al. (1) lit. a). și art. 113 și urm. din Legea 98/2016 privind achizițiile
publice cu modificările și completările
complet
ulterioare;
Art. 114 și urm. din Hotărârea Guvernului 395/2016pentru
395/2016pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului - cadru din
in Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
publice
Art. 22 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții
construc republicatăă (r2) cu modificările și
completările ulterioare;
Art. 27 din Hotărârea Guvernului 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea în construcții;
Înbaza art. 7 al. (1) lit. a).
). din O.U.G. 28/2013 pentruaprobareaProgramuluiNaţional de
DezvoltareLocalăcumodificările
DezvoltareLocalăcumodificărileșicompletărileulterioare,
ărileulterioare, coroboratcu art. 5 lit. a) și art. 6
al.(1)
a)din
dinOrdinul
Ordinul
MDRAP
nr.:
1851/2013privindaprobareaNormelormetodologicepentrupunereaînaplicare
a

ROMÂNIA
JUD. HARGHITA
CONSILIUL
ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ
ULIE

prevederilorOrdonanţei
de
urgenţă
a
Guvernului
pentruaprobareaProgramuluinaţional de dezvoltarelocală);
dezvoltarelocală)

nr.

28/2013

În temeiul prevederilorart.
prevederilor
36 al. (4) lit. d)., art. 115, al. (1)
1) lit. b) din Legea
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:
Art. 1.Se
Se aprobă indicatorii
indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de
investiţii „Sistem de alimentare cu apă în comuna Ulieș
Ulieș satele Nicolești, Ulieș județul
Harghita” conform Anexei nr.: 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Pentru semnarea documentelor și îndeplinirea procedurilor necesare se
însărcinează Primarul comunei Ulieș;
Art. 3. Prezenta hotărâre
hotărâ
se comunică, Ministerului dezvoltării regionale și
administrației publice de către
ătre Primarul comunei Ulieș,
Ulie iar prin grija secretarului Comunei
Ulieș, se comunică
munică primarului comunei Ulieș
Ulie și Instituției
ției Prefectului Județul Harghita.
H
Președintele
ședintele ședinței
Orban Lukacs

Contrasemnează
Persoana desemnată
Cu atribuții
atribu de secretar
Fazakas Laszlo

