ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul “Construire clădire şi
montare centrală termică la şcoală generală cu clasele I-VIII, -Axinte Uricariul- sat Scînteia,
comuna Scînteia, judeţul Iaşi”.
Consiliul local al comunei Scînteia, judeţul Iasi, întrunit in şedinţa ordinară din 30.11.2006;
Având în vedere nota de fundamentare nr. 159/20.10.2006, prezentată de primarul comunei,
iniţiatorul proiectul de hotărâre înregistrat la nr.158/20.10.2006;
Având în vedere referatul nr. 146/16.10.2006, întocmit de secretarul comunei;
Având în vedere referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităţi EconomicoFinanciare, Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism înregistrat la nr.
170/25.10.2006;
Având în vedere H.G. nr. 1.036/01.07.2004, pentru modificarea H.G. nr. 687/1997 privind
contractarea şi garantarea de către Guvern a unor credite pentru realizarea unor programe
guvernamentale privind pietruirea drumurilor comunale, alimentarea cu apă a satelor, asigurarea cu
locuinţe sociale, refacerea şi dezvoltarea infrastructurii în intravilanul localităţilor rurale;
Având în vedere O.M.F. şi O.M.L.P.A.T. nr. 784/34/N din 13.04.1998
pentru aprobarea Normelor metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor,
prezentare a ofertelor, adjudecare, contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor;
Având în vedere O.M.F. nr. 553/31.05.1999 pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice privind conţinutul-cadru de organizare a licitaţiilor, prezentare a ofertelor, adjudecare,
contractare şi decontare a execuţiei lucrărilor, aprobate prin Ordinul comun al ministrului finanţelor
şi al ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 784/34/N din 13.04.1998;
Având în vedere Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele
măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Având în vedere votul favorabil exprimat în unanimitate de membrii consilieri aflaţi în
funcţie;
Având în vedere art. 38 alin. (4) lit. d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă studiul de fezabilitate cu cuprinde principalii indicatori tehnico economici pentru obiectivul de investiţii “Construire clădire şi montare centrală termică la
şcoală generală cu clasele I-VIII, -Axinte Uricariul- sat Scînteia, comuna Scînteia, judeţul
Iaşi”, contract/proiect nr. 5.114/2006 elaborat de S.C. “DAS” S.R.L. IAŞI.
Art.2.- Se va promova documentaţia pe circuitul de întocmire a proiectului tehnic în vederea
obţinerii Autorizaţiei de Construire pentru implementarea proiectului de investiţii.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei hotărâri
prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, Consiliului Judeţean Iaşi –Direcţia Arhitect Şef,
S.C. “DAS” S.R.L. IAŞI., o va aduce la cunoştinţa primarului si o va afişa în locuri publice.
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