ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA HÂRTOP

CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea elaborării şi finanţării documentaţiilor necesare extinderii şi dezvoltării reţelelor de
distribuţie a energiei electrice în comuna Hârtop
Consiliul local al comunei Hârtop, judeţul Suceava luând act de :
- expunerea de motive prezentata de către dl. Grădinariu Toader, primar al comunei Hârtop, judeţul Suceava,
înregistrată cu nr.382 din 30.01.2015;
- raportul comun al compartimentului urbanism şi amenajarea teritoriului şi compartimentului financiar contabil din
cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 383 din 30.01.2015;
- raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea
domeniului public si privat al comunei, agricultura, gospodărire comunală, protecţia mediului, înregistrat cu nr. 3 din
26.02.2015;
- raportul de avizare al Comisiei, pentru administraţia publica locala, juridica si de disciplina, apărarea ordinii si
liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor înregistrat cu nr. 3 din 26.02.2015;
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile
- art.36, alin (2), lit.”b”, alin (4) lit. „d” alin. (6), lit. „a”, pct. 11, din Legea administraţiei publice locale 215/2001,
republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
- art. 44 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările ulterioare,
- art.51 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale titlul Electrificarea localităţilor şi extinderea reţelelor de
distribuţie a energiei electrice
- Ordinul ANRE nr. 75/2013 privind aprobarea Metodologiei pentru evaluarea condiţiilor de finanţare a investiţiilor
pentru electrificarea localităţilor ori pentru extinderea reţelelor de distribuţie a energiei electrice
- art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnicoeconomice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general
pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii,
- Ordinul M.D.L.P.L. nr. 863/2008 pentru aprobarea "Instructiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotararea
Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de
investitii si lucrari de interventii"
În temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea administraţiei publice locale
215/2001 republicata, cu modificările şi completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. Se aprobă elaborarea şi finanţarea din bugetul local a documentaţie necesare extinderii şi dezvoltării
reţelelor electrice de distribuţie a energiei electrice în comuna Hârtop, judeţul Suceava.
Art.2. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege,
primarului comunei Hârtop şi prefectului judeţului Suceava şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul
primăriei.
Preşedinte de şedinţa,
Vasile BRĂNEANU
Hârtop, 27.02.2015
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