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HOTĂRÂREA nr. 65/2016 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor  obiective de investiţii 

 
 
           Având în vedere proiectul de hotărâre şi expunerea de motive a primarului 
comunei Vetiş, încalitate de iniţiator și de  rapoartul compartimentului de specialitate și 
al comisiei de specialitate a consiliului local Vetiș, 
           Ţinând seama de prevederile art. 41 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu referire la cheltuielile de investiţii şi documentaţiile 
tehnico - economice, 
           Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, 
           În temeiul prevederilor art. 36 alin.(4) lit. d) , ale art. 45 alin. (2) lit. a), precum 
şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 
republicată,  cu modificările şi completările ulterioare, 
           Consiliul local al comunei Vetiș, întrunit în şedinţă ordinară azi 29.11.2016, 
adoptă prezenta 
  
                                                      H O T Ă R Â R E : 

  
       Art. 1.     Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie :  
“Reabilitare și extindere vestiar la terenul de sport din Decebal, comuna Vetiș, jud. Satu 
Mare”, conform Anexei nr. 1 şi 2,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
       Art. 2.     Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie :  
“Teren de sport multifuncţiuonal cu covor de cauciuc la şcoala din Vetiș, jud. Satu 
Mare”, conform Anexei nr. 3, 4 şi 5,  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art. 3.     Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie :  
“Teren de sport multifuncţiuonal cugazon artifical la şcoala din Oar, comuna Vetiş, jud. 
Satu Mare”, conform Anexei nr. 6, 7 şi 8,  care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
      Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Vetiș.  
       Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei 
Prefectului judeţului Satu Mare. 
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