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HOTĂRÂREA nr. 12/2018 
privind aprobarea  indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului 

„Modernizare străzi în localitățile Vetiș și Oar, comuna Vetiș, județul Satu Mare” 
 

 

       Consiliul Local Vetiș, întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.02.2018, 
       Având în vedere: 
       - expunerea de motive al primarului Comunei Vetiș, prin care se susține necesitatea și 
oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
       - proiectul de hotărâre înaintat Consiliului local; 
       - raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului, prin care se motivează, în drept și în fapt, necesitatea și oportunitatea proiectului; 
      - art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 
      Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
      Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei 
Vetiş; 
       Cu respectarea prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările  și completările ulterioare; 
       În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 45 alin. (1) , art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea 
nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 
       Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1.  (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai  proiectului „Modernizare străzi în 
localitățile Vetiș și Oar, localitatea Vetiș, județul Satu Mare”, conform Anexei I. 
      (2)  Se aprobă împărțirea lucrărilor pe loturi, conform Anexei II. 
      (3)  Anexele I și II fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
Art. 2.   Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică de către secretarul comunei și se 
comunică Primarului comunei Vetiș și Instituției Prefectului județului Satu Mare. 
 

Vetiş la 28.02.2018 
 
    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
          CRIŞAN BOGDAN                                                  Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                 ANCA-MARIA POP 

 
        Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificată şi completată. 
Nr. total al consilierilor în funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-14 , Nr. total al consilierilor absenţi- 1,Voturi pentru-13Voturi 
împotrivă- 0   Abţineri-1 


