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HOTĂRÂREA  nr.44 
Din 28.08.2015 

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate ” Reabilitarea si modernizarea sistemului de 
iluminat public în comuna Archis” 

         

      Consiliul Local al comuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă28.08.2015, ora 

9
00

 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă11 consilieri din totalul de 11 . 

 

                               AVÂND ÎN VEDERE : 
 

    Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului 

local , 

    Prevederile  art. 36 alin.2 lit.(b) si (d) alin.4, lit.(d) si alin(6) lit.(a)pct.14 din Legea nr. 215/2001, 

legea administratiei publice locale, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare , 

    Prevederile  art.46 alin(2) lit.( c) din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale     

    Prevederileart.3
1 

lit(c), art.18 , art.19 din OUG nr.34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, actualizata , 

    Prevederile HG nr.925/2006 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari 

publice si a contractelor de concesiune de servicii , actualizata , 

    Votul  „ăpentruă”ăa 11 consilieri ,   

 

               Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

   Art.1.  Se aproba Studiul de prefezabilitate  al proiectului  ” Reabilitarea si modernizarea 

sistemului de iluminat public în comuna Archis ”, conform Anexei nr.1. 

   Art.2.  Se aproba contractarea de lucrari conform OUG nr.34/2006 pentru realizarea proiectului ” 
Reabilitarea si modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Archis ”. 

   Art.3.  Se aproba modelul de contract de lucrari conform Anexei nr.2 .  

   Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezetei se încredinteaza primarul comunei Archis . 

   Art.5.  Prezenta Hotărâre se comunică : 
- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Administratia Finantelor Publice  Arad , 

- Compartiment contabilitate , 

- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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