
                 ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
    CONSILIUL LOCAL 

                                                                HOTĂRÂRE

           Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa extraordinară
convocata de indata  in data de 05.02.2016,
        Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Avizul Comisiei de specialitate nr.1 pentru
studii,  prognoze  economico-sociale,  buget  finante  si  administrarea domeniului  public  si
privat din cadrul Consiliului Local al municipiului Caransebes, 

Vazand Raportul nr. 3058/04.02 2016 al Serviciului Investitii, achizitii, administrativ,
 din cadrul Primariei municipiului Caransebes,si procesul - verbal din data de 03.02.2016
intocmit  de  Comisia de analiza si  decizie a derularii  investitiei  ,,Realizare (construire)
Campus  Scolar  la  Liceul  Pedagogic  C.D.Loga  din  municipiul  Caransebes-jud.Caras-
Severin'',cu  privire  la  propunerea  de  prelungire  a  duratei  contractului  de  lucrari  nr.
533/27.02.2008 si tinand cont de amendamentul ridicat in plenul sedintei,
        În temeiul art. 36, alin.(1),  si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, cu modificările şi completările ulterioare,

          HOTĂRĂŞTE:

         Art.1. Se aproba  prelungirea duratei contractului de lucrari nr.533/27.02.2008 pana
la  data  de  31.05.2016  conform  propunerii  Comisiei  de  analiza  si  decizie  a  derularii
investitiei  ,,Realizare  (construire)  Campus  Scolar  la  Liceul  Pedagogic  C.D.Loga  din
municipiul Caransebes- jud.Caras-Severin''.

Art.2. Se va solicita prezentarea de catre S.C CIV GROUP S.R.L a unei polite de
asigurare pe intreaga valoare a contractului de lucrari .
       Art.  3  . Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaza Primarul municipiului 
Caransebes prin  Serviciul Investitii, Achizitii, Administrativ si Serviciul Juridic si Relatii 
cu Publicul.
       Art.  4  . Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică potrivit prevederilor art. 
48, alin. (2), art. 49, alin. (1) şi ale art. 117, lit. (e) din Legea nr. 215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, la:

• Instituţia Prefectului judeţul Caraş-Severin;
• Primarul municipiului Caransebeş; 
• Viceprimarul municipiului Caransebes;
• Serviciul Investitii, Achizitii;
• Serviciul Juridic si Relatii cu Publicul;
• Directia Economica; 
• Biroul Audit Intern;  
• Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.

                                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
                          L.S. Consilier Albai Petru

 CARANSEBEŞ                                                                       CONTRASEMNEAZĂ 
Data 05.02.2016                                                         SECRETARUL MUNICIPIULUI
Nr. ...................                                                                          CARANSEBEŞ

           A.B. /M.B.                                                                                        Ana Bratu
           Exp.9.            



      


