ROMANIA
ruDETUL SALAJ
COMI.INA BOBOTA
CONSILruL LOCAL

HoTARAREA NR. ss
Din 30 septembrie 2016

privind aprobarea emiterii ordinului de iricepere
a tucrtrrilor pentru executarea forajului
nr' 1 din Proiectul tehnic nr. 18/2014 pentru uti-.otui.
cu api pe str. DeaI din localitatea
Bobota, judefut Sllaj qi aprobat prin HCL
n r.lgtZOtl
Consiliul local al comunei Bobota, judeful S6laj;
Avdnd in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Bobota, inregistrat6
sub nr. 6639 din
23.09.2016
- cererea cettrfenilor din localitatea Bobota inregishati sub
nr. 6410101.09.2015 gi a
tabelului nominal cu persoanele care solicitii realizarea
aGtui foraj,
- HCL nr' 3912014 privind aprobarea oevizutui general qi a indicatorilor
tehnicoeconomici pentru obiectiwl de investilii Executarea
a dou6 foraje pentru apr potabil' in
localitatea Bobota, comuna Bobota, judeful
S6laj,
- contractul de execufie a lucrtrrilor cu nr. 6,608 din 4.12.2014
incheiat cu firma SC
Nicoara Sun SRL qi a proiectului tehnic cu nr.
lgl20l4;
- avizele comisiilor de specialitate aconsiliului
Local Bobota;
- prevederile art' 36 alin. (4) lit. d,- din Lege
a w. 21512001 privind administrafia public6
local[ rgpublicati, cu modificrrile' gi completErile
ulterioare;
In temeiul art' 45 alin (1) a urtt I 15 lit. b
9i
Lege.a w. 21512001 privind administrafia
-din
publici local[, republicatd, cu-modificrrile qi comptetaritl'ulterioare,
Consiliul local al comunei
Bobota,

Art' l.

se aproba emiterea

u turrarilor pentru execurarea forajului

"ro,,illrl'f#i#3r.
nr' 1 din Proiectul tehnic nr. l8l20l4
pentru alimentare cu ap[,

amplasat pe str. Deal din
localitatea Bobota, judeful S6laj.
Art'2' Incep6nd cu data prezentei igi inceteazl aplicabilitatea
HCL nr. z5l 27.07.2015
privind modificarea amplasamentului pentru
forajul

*. i oin cadrul obiectivului de investilii
a
doud
foraje
pentru
apr
potabil[
in
localitatea Bobota, comuna Bobota, judeful
"Executarea
Silaj"
Art' 3' cu ducere la indeplinirea prezentei hottrrdri se incredinfeaza
primarul comunei.

Art.

4. Prezenta hot6r6re se comunicE cu:

- Institufia Prefectului Judefului S6laj;
- Compartiment contabil;
- Dosar gedint[;
- Dosar hotiirdri.

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Gurzlu George
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