ROMANIA
JUDETUL SALAJ
CONSILruL LOCAL BOBOTA

norAnAnna
NR. 58 DIN 31 OCTOMBRIE 2016
privind punerea la dispozilia Proiectuhi regional de den'oltare a infrastrtrcturii de apd;i apd
uzatd din.ludelele Chtl ;i Sdlcrj, in perioada 2011-2020 a terenului pentru
constructia./extinderea,/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

Consiliul local al comunei Bobota, judepl Sdlaj, intrunit in sedinla ordinari din data de
31 octombrie 2016,
- expunerea de motive nr. 7237 din 2-5. 10.2016 a primarului comunei Bobota cu privire la
punerea la dispozilia Proiectului regiorral de dezvoltare a infiastructurii de apl qi api uzati din judefele
Cluj qi Silai. in penoada 2014-2020 aterenului pentru construclialextinderea,/reabilitarea noilor
investitii aferente acestu ia:
- raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului comunei
Bobota, inregistrat cu nr. 7238/25.10.2016;
- prevederile art.36 alin.(2) lit. b) alin.4 lit.d) din Legea nr.21512001privind administralia
publicl localS cu modific[rile Ei completirile ulterioare;
In temeiul art.45. alin. (l) din Lcgca 21512001 privind administralia publici locald, republicatl.
cu modificirilc ai cornplctirile ulterioare,

HOrAnAgrE:
Art. 1. Se aprobi punerca la dispozitia "Proiectulri regionol de dezvoltare a infra,structurii de
opd;i apd uzold din judelcle Clul;i Sdla.l. in perioctda 2014-2020" ce urmcazi a fi implementat de
Compania de Apd ,,SOME$,.. a terenului pentru realizarea obiectului de investilii "Extindereo
alimentdrii cu apa. cctnalizare ;i stalii pomp(tre ape uzote tn (/A7'Bobota(Bobota, Der;ida .Zalnoc) "
din cadrul proiectului. teren identificat conform Plan de situalie vizat de OCPI conform PVR nr.
31612015 qi PVR nr . 24912015 (Anexa I ) care fhce parte integranti.
Art. 2. Obiectul de mvestilii "Extindereo alimenldrii cu apa, canalizare ;i stalii poppare ape
uzate tn (IAT' Bobota (Bobota. Der;iclo ,Zalnoc) ", afbrent proiectului "Proiectului regional de
dezvoltare a infrastntcturii cle apd Ei apd uzatd din juclelele Cluj ;i fialaj. ?n perioada 2014 - 2020" "se
va construi/extinde/reabilita pe terenul care se afli in domeniul public al UAT Bobota, teren disponibil
erclusiv pentrll realizarea obiectivului propus in proiect.
Art.3. (1) Se emite acordul Consiliului Local. in calitate de proprietar pentru execlrtarea
lucrlrilor aferente l>roiectului regional de dezvoltare a infrastnrchrrii de apd ;i apd uzatd din judelele
Clul ;i Sdlaj, in perioacla 2011-2020 pe domeniul public.
(2) Prezentul acord se emitc in vederea oblinerii autoriza(ici de construire pentru lucrlrile
previzute la alineatul (l).
Art. 4. Cu punerea in aplicare qi ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotir6n se
imputerniceste dl. Moravil Mugurel prirnarul comunei Bobota.
Art. 5. Prezenta hotlrire se comunici la:
- Institu[ia Prefbctului Judefului Sllaj;
- Primarul comunci:
- Compania de api Someg SA:
- Ceti{enii cor,runei prin afi5are:
- Dosar 5edin[[. hotiriri.
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