
                       ROMANIA
JUDETUL VRANCEA                                               P R O I E C T

CONSILIUL LOCAL  MARASESTI

H O T Ă R Â R E A nr. ____
                                                       din  __________2008

 privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
“Locuinte sociale –strada Doinei, oras Marasesti ”

Consiliul Local al orasului Marasesti, judetul Vrancea, intrunit in sedinta ordinara:, 
Vazand  proiectul de hotarare initiat de Primarul orasului  Marasesti si raportul 

Compartimentului achizitii publice si investitii inregistrat la nr. _____din______2008  prin care se 
propune aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Locuinte sociale – strada 
Doinei, oras Marasesti”; 
              Luand act de avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenjarea teritoriului si
patrimoniu, administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comertsi al Comisiei pentru  studii, 
prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe  prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare;

  Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, art. 44, alin.1, 
conform căruia „documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se 
asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum şi cele din împrumuturi interne şi 
externe, contractate direct de autorităţile administraţiei publice locale, se aprobă, de către Consiliile 
locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, dupa caz”; 
              În temeiul prevederilor art.36, alin.(2), lit.”b”,alin.(4) lit. „d” , art.45,alin.(1)  din Legea nr.215/ 
2001   privind administraţia publică locală, republicată 

H O T Ă R Ă Ş T E:

         Art.1 - Se aprobă „Studiul de fezabilitate pentru  obiectivul de investiţii “Locuinte 
sociale – strada Doinei, oras Marasesti””, cu caracteristicile şi indicatorii tehnico-economici cuprinşi în 
anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

                    
                  Art.2 - Prezenta hotărâre va fi comunicata, conform legii, Primarului orasului 
Marasesti, care va asigura executarea acesteia prin Biroul UATGCL,Compartimentul achizitii 
publice si investitii si  Serviciul  Buget – contabilitate.

            

INITIATOR,                                                                 Avizat, 
            PRIMAR ,                                                  Secretarul orasului Marasesti,
       Ing.Vlase Constantin                                           Dumitru Vasilica-Violeta


