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HOTĂRÂREA nr. 22/2018 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la investiţia 

,, Extindere conductă de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă în 
localităţile Vetiş, Decebal şi Oar, jud. Satu Mare.” 

 
 Luând act de proiectul de hotărâre, expunerea de motive a primarului comunei Vetiș, în 
calitate de iniţiator și de  rapoartele compartimentului de specialitate al primăriei 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, 

Respectând prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Luând în considerare prevederile HG  nr. 907/2016, actualizată, privind etapele de 
elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ 
proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, 
          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 adoptă prezenta 
  
                                                      H O T Ă R Â R E : 
  
        Art. 1.  Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul  de investiţie: ,,Extindere 
conductă de distribuţie a gazelor naturale de presiune redusă în localităţile Vetiş, Decebal şi 
Oar, jud. Satu Mare”,  după cum urmează : 
       Total (fără TVA) :       439.378  lei,  din care 
       Capacităţi tehnice :      6.479 ml extindere rețele de gaze naturale Dn 63 mm, conform 
listei anexa la prezenta. 
         Durata de execuţie: 12 luni de la emiterea ordinului de începere a lucrărilor. 
 
        Art. 3.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Vetiș.  
 
        Art. 4.  Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș și Instituţiei Prefectului 
judeţului Satu Mare. 
 

Vetiş la 07.05.2018 
 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
       HUDACSKO GYONGYI                                                     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-12 , Nr. total al consilierilor absenţi- 3,Voturi pentru-12   
Voturi împotrivă- 0   Abţineri-0 


