
at 
comas iocas asapiui coulapi 

HOTARARS 
privind aprobarea valorii totale a investitiei  i a studiului de fezabilitedarea 

privind reabilitarea STATIEI DE EPURARE In oraul Comãneti, judetul Bacãu 

Consiliul Local al oraului Comäne$i, jud. Bacáu, Intrunit In sedinta ordinarA din 
27.02.2017. 

Având In vedere: 
- Raportul nr. 21451 din 08.02.2017, formulat de Chiriac Cosmin inspector Serviciul 

Urbanism din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului orau1ui Comanefli, prin care 
propun aprobarea valorii totale a investitiei i a studiului de fezabilite privind reabilitarea 
STATIEI DE EPURARE din oraul Comanefli, judeuI Bacãu; 

- Expunerea de motive a Primarului oraului Comane$i, nr. 21451/b din 08.02.2017; 
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. 

In conformitate en: 
- Legea nr. 213 /1998 actualizatA privind proprietatea publica i regimul juridic a! 

acesteia; 
- Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificArile §i completArile 

ulterioare; 
- HotArârea nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 

investitii finantate din fonduri publice; 
- HotArârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si coninutul-cadru al 

documenta;iilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiçii finan;ate 
din fonduri publice; 

- Legea nr. 52/2003 privind transparemnça decizionalä. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. ,,b", art. 45 aIm. (1), art. 48 aIm. (2), din Legea 

admiñistrfliei publice locale nr. 215/2001, republicatã cu modificãrile §i completarile 
ulterioare, adopta urmätoarea 

NOTARARI 
Art.! Consiliul Local Comäneti aprobã proiectul fa.za S.F. (studiu de fezabilite) 

i indicatorii tehnico economici pentru obiectivul de investitie: Reabilitare STAT1E DE 
EPURARE In oraul Comànefli, judeul BacAu. 

Art.2 Consiliul Local ComAneti aprobä valoarea totalä a proiectului de 
29.245.440 lei inclusiv TVA. 

Art.3 Prezenta hotArâre se va comunica Institutiei Prefectului judeului Bacàu, 
Primarului oraului Comaneti, precum §i tuturor Directiilor, Serviciilor, 
Compartimentelor interesate din cadrul U.A.T. Oraul Cománefli, pentru ducere la 
Indeplinire. 

Preedin 
Consi 
$opârl 

Nr.___ 
Din 27.02.20 17 

Contrasemneazã, 
Secretarul orasului 
jurist Daniela Chirilà 


