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HOTĂRÂREA NR.66
Din 22 octombrie 2014
privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.40 din 8 iulie 2014 privind instrumentarea
proiectului intitulat "Canalizare menajeră cartier Pădureni şi staţie de epurare în oraşul Chişineu
Criş, judeţul Arad".
Consiliul Local al oraşului Chişineu-Criş , întrunit în şedinţă ordinară în data de
22.10.2014,
Având în vedere :
- Expunerea de motive nr.9508/14.10.2014 a primarului oraşului Chişineu-Criş d-nul
Burdan Gheorghe privind necesitatea şi oportunitatea realizării investiţiilor cuprinse
în proiectul intitulat "Canalizare menajeră cartier Pădureni şi staţie de
epurare în oraşul Chişineu Criş, judeţul Arad"
- prevederile art. 36 alin.2 lit d, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
- avizul favorabil al comisiei juridice ;
15 voturi pentru din totalul de 15 consilieri în funcţie prezenţi la şedinţă;
în temeiul art. 45(1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE
Art.l
— Cu data prezentei se aprobă modificarea şi completarea art.3 al Hotărârii
Consiliului Local Chişineu-Criş nr.40 din 8.10.2014, care vor avea următorul conţinut:
" Art.3 - Oraşul Chişineu-Criş se angajează să suporte din bugetul local
cheltuieli care vor rezulta din implementarea in cuantum de 887.473 lei. "
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează
primarul Oraşului Chisineu-Cris
Art.3. - Hotărârea se comunică cu :
- Instituţia Prefectului Judeţului Arad, Direcţia Controlul Legalităţii Actelor, Juridic, Relaţii
Publice şi Secretariat - Compartimentul Controlul Legalităţii Actelor şi Contencios, în
vederea efectuării controlului de legalitate,
Consiliul Judeţean Arad
- Primarul Oraşului Chisineu-Cris
- Serviciul urbanism,amenajarea teritoriului ,achiziţii publice şi investiţii
- Direcţiei economice-Compartiment contabilitate din cadrul aparatului propriu al
Primarului oraşului Chişineu-Criş
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