ROMANIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA CIOCANI
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A nr. 38
Privind aprobarea, conform dispozitiei de santier nr. 3/1.10.2018, la obiectivul de investitie
„ Alimentare cu apa in sat Crang”, inlocuirii conductei de distribuție a apei cu o lungime de 1436 ml pe strada
nr. 1 din satul Crang , executarii a 67 de bransamente individuale la limita proprietatii și construirii a 87 de
camine pentru apometre in satul Crang , camine in care vor fi amplasate cate doua sau trei apometre

Consiliul local al comunei CIOCANI, judeţul Vaslui, întrunit în sedinta ordinara;
Luand in dezbatere expunerea de motive, întocmită de primarul comunei Ciocani, domnul
Calin Gheorghe, cu privire la aprobarea ,conform dispozitiei de santier nr. 3/1.10.2018,
la
obiectivul de investitie „ Alimentare cu apa in sat Crang”, inlocuirii conductei de distributie a apei
cu o lungime de 1436 ml pe strada nr. 1 din satul Crang , executarii a 67 de bransamente
individuale la limita proprietatii si construirii a 87 de camine pentru apometre in satul Crang ,
camine in care vor fi amplasate cate doua sau trei apometre si care ar trebui construite de localnicii
din satul Crang , dar acestia nu au posibilitati financiare , iar Primaria este obligata sa incaseze
consumul de apa pentru a putea recupera cheltuielile cu energia electrica ,
Potrivit prevederilor Legii nr. 241 / 2006 , republicată, Legea serviciului de alimentare cu apa
şi de canalizare, , cu modificarile ulterioare;
Avind in vedere dispozitia de santier nr. 3/1.10.2018 ;
Avand in vedere : Raportul comisiei de specialitate a Consiliului local;
Referatul compartimentului financiar contabil nr._______/________2018, prin care comunică
ca in bugetul local sunt prevazute sumele necesare inlocuirii conductei de distributie a apei cu o
lungime de 1436 ml pe strada nr. 1 din satul Crang , executarii a 67 de bransamente individuale la
limita proprietatii și construirii a 87 de camine pentru apometre in satul Crang , camine in care vor
fi amplasate cate doua sau trei apometre;
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit.‐a‐, art. 45 alin. 2, litera ‐a‐ din Legea 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE :
Art. 1 ‐(1) Se aproba la obiectivul de investiții „ Alimentare cu apa in sat Crang”, in baza
dispozitiei de santier nr. 3/1.10.2018 , urmatoarele lucrari:
- inlocuirea conductei de distributie a apei cu o lungime de 1436 ml pe strada nr. 1;
- executarea a 67 de bransamente individuale la limita proprietatii ;
- construirea a 87 de camine pentru apometre in sat Crang , camine in care vor fi amplasate
cate doua sau trei apometre si care ar trebui construite de catre localnicii din sat Crang , dar
acestia nu au posibilitati financiare , iar Primaria este obligata sa incaseze consumul de apa
pentru a putea recupera cheltuielile cu energia electrica.
Art. 2 Suma necesara realizarii acestor lucrari este de _________
lei, din bugetul local al
comunei Ciocani.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de domnul Calin Gheorghe,
primarul comunei, prin intermediul compartimentului financiar‐ contabil .
Art 4. Prezenta hotărîre se va comunica Institutiei Prefectului si altor persoane interesate și va
afisata pe site‐ul Primariei Ciocani.
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Presedinte de sedinta,
Bigu Danut
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Secretar, Abaza Iosefina

