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JUDETUL SUCEAVA

ORA$UL SOLCA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind reactualizarea Studiului de Js.abilitete pentru investifia

,rReabilitare rc{ele de canalizare ryi sttfie de epurerc, in oragul Solca,
judeful Suceaya', confornn cerir{elor POS Mediu

Consiliul Local al oragului Solca, judeful Suceava;
Av6nd in vedere:
-Expunerea de motive prezentatl de cltre primarul oraqului Solca, d-

nul Valerut J6ranu-Hofoer, inregistratn sub nr.864 dlrl?V.O2.20l5;
-Raportul de specialitate al Biroului buget-contabilitate, resurse

umane, impozite gi taxe locale din cadrul Primdriei oragului Solca,
inregistrat sub nr-870 din27 -02-2Ol5:

-Raportul de wiz.are al Comisiei pentru programe de dezvoltare
economico-socialI, buget, finan{e, administrarca domeniului public qi privat
al oragului, agriculfir5, gospodirie c*nrunald, protec{ia mediului gi turism
din cadrul Consiliului Local al oragului Solca;

- Adresa Ministerului Fondurilor Etrropene-Autoritatea de

management POS Mediu nr.1862/C.G"/16.02.2015 gi r[sprursul dat din
partea Primariei oragului Solca inregistrat sub m.716/18.02.2015;

to conformitate cu prevederile art-20 alitl.(l) litj) din Legea
nr.27312006 privind finanple publice lwale, cu modificirile gi completirile
ulterioare, cu prevederile H.G. w.28fiA08 privind aprobarea conqinutului-
cadru al documenta{iei tehnico-economice aferente investifiilor publice,
precum gi a stucturii qi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiectivo de investit i qi lucrlri de intervenFi Oi ale Ordinului M.D.L.P.L
NIR.863/2008 pentru aprobarea "Instnrcfiunilor de aplicare a unor prevederi
din H.G. ru.28D0A8 privind aprobarea confinutului-cadru al documentaliei
tehnico-economice aferente investi{iilor publice, ptrecum gi a sfructurii gi

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investigii
qi lucriri de intervenlii"

in temeiul art.36 alin.{2} lit.b}, alin.(4) Iit.d) qi art.45 alin.(l) din
Legea nr.Zll?Affi privind adminisea{ia publici local6, republicati, cu
modifi cirile gi completirile ulterioare;



HOTARA$TE:

Art.l. Se aprobd reachralizarea Studiului de fezabilitate pentru
investifia ,,Reabilitare re{etre de canalizare gi stafie de epurare, in oragul
Solca, judeful Sucsava", coaform cerinplor POS Mediu.

Art.2. Primarul oraqului Solca prin Serviciul urbanism gi cadastru gi
Biroul buget-contabilitate, resurse umarre, impozite gi tare locale, va aduce
la indeplinire prevederile prezentei hotirdri.

PREfiEDINTE I}E $EDINTA,
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