
ROMANIA 
JUDETUL ARAD 
COMUNA ARCHIS 
CONSILIUL LOCAL ARCHIS 
 

HOTĂRÂREA  nr.66 

Din 11.12.2015 
aprobarea proiectului de investitii  ” Sanţuri protejate cu elemente prefabricate din B.A. in 

localitatea Groseni , comuna Archis , Jud Arad ” 

 
         Consiliul LocalăalăcomuneiăArchişă,ăîntrunităînăşedin  extraordinar ădeălucruăînădataădeă11.12.2015, 
ora 0900 ,ăfiindăprezen iăunănum răde 11 consilieri din totalul de 11 . 
 
                      AVÂND ÎN VEDERE : 
 
    Proiectul de hotarare initiat de d-l primar,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.1 din Legea nr. 215/2001, legea 
administratiei publice locale, republicata  cu modificarile si completarile ulterioare , 
    Prevederile  art.44 si art.46 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale , actualizata,    
    Prevederile art.31 lit (a) 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 , 
    Prevederile HG  nr. 925/2006 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 , 
    Votul  „ăpentruă”ăaă9 consilieri , 2 abtineri ,   
 
               În temeiul art.45 alină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceă
Locale  

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
    Art.1.   Se aproba  Documentatia Tehnica - Deviz General al proiectului ” Sanţuri protejate cu 
elemente prefabricate din B.A. in localitatea Groseni , comuna Archis , judetul Arad ” conform 
Anexei nr.1 care face parte integranta din hotarare . 
    Art.2.   Se aproba demararea procedurii de achizitie publica de lucrari conform OUG nr.34/2006 
pentru realizarea Investitiei prevazute la art.1. 
    Art.3.   Cu ducerea la îndeplinire a prezetei hotarari se încredinteaza primarul comunei Archis prin 
Compartimentul Urbanism al Primariei Archis . 
    Art.4. Prezenta Hotărâre se comunică : 
 

- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăArad , 
- SecretaruluiăcomuneiăArchiş, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitară, 
- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 

           
 
 
           PREŞEDINTEăDEăŞEDIN ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă                              SECRETAR 
 
                   FLORIN  DENUT                                                                   Gheorghe-Florin ANTA 
 


