ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
MUNICIPIUL CARANSEBEŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Consiliul Local al municipiului Caransebeş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
27.09.2016,
Având în vedere Proiectul de hotărâre al Primarului municipiului Caransebes şi Avizul
Comisiei de specialitate nr. 1 pentru studii, prognoze economico-sociale, buget-finanţe şi
administrarea domeniului public şi privat din cadrul Consiliului Local al municipiului
Caransebeş,
Tinand cont de raportul nr.24053/16.09.2016 al Serviciului Investitii Achizitii
Administrativ,
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,cu
modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul art.36, alin.(2), lit.d), alin.(4), lit.a),d),e), alin.(6), lit.a), pct.10 şi art. 45 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba Documentatia tehnico-economica, faza PT pentru realizarea racordarii
la reteaua de energie electrica a investitiei,, Realizare (construire) campus scolar la Liceul
Pedagogic C.D.Loga, din municipiul Caransebes, judetul Caras-Severin.
• Valoarea investitiei este:
1. Valoarea lucrarilor finantate, pe baza tarifului de racordare platit de beneficiar la SC
Enel Distributie Banat SA, conform Ordinului nr.59 din 2013 este de 76.492,04 lei
(exclusiv TVA).
2. Valoarea lucrarilor finantate de beneficiar, realizate prin grija lui, ce devin proprietatea
acestuia conform Ordin nr.59 din 2013 este de 163.585,80 lei (exclusiv TVA)
Termenul de realizare a lucrarilor de racordare este de 45 de zile.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul municipiului
Caransebeş prin Serviciul Investitii Achizitii Administrativ si Directia Economica.
Art.3. 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 judeţului Caraş-Severin;
- Primarul municipiului Caransebeş;
- Serviciul Investitii Achizitii Administrativ;
- Direcţia Economică;
- Serviciul Autorizari, Avizari, Urbanism;
- Directia Administratie Locala;

-

Biroul Audit Intern;
Compartimentul Relaţii cu publicul pentru afişare şi mass-media locală.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
L.S. Consilier Pop Ioan
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