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HOTARARE NR. 25
DIN 27.04.2018
Privind aprobarea predarii obiectivului” Extindere Retea apa stada Stadionului, sat Cleja,
comuna Cleja, judetul Bacau”, catre SC CRAB SA, a listei de inventariere si caietului de sarcini
aferente
Consiliul Local al comunei Cleja, judetul Bacau, intrunit in data de 27.04.2018 in sedință
extraordinară, potrivit art.39 alin(2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările si completările ulterioare.
Avand in vedere :
-referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
inregistrat cu nr.2493/23.04.2018, cu documentația aferenta (lista de inventariere bunuri de retur din
domeniul public inregistrata cu nr.2492/23.04.2018 in conformitate cu proiect nr. 03/2016 intocmit de
sc sphera biroul de investitii si consultanta srl si proces verbal de receptie nr.1926/22.03.2018,
respectiv caietul de sarcini nr.2491/23.04.2018 care vor face parte integranta din hotarare), aprobat de
catre primar:
-expunerea de motive a primarului comunei Cleja, judetul Bacau nr. 2544/24.04.2018, prin
care se arata necesitatea, oportunitatea si urgenta adoptarii unei hotarari in sedinta din luna aprilie 2018
cu privire la aprobarea predarii obiectivului “Extindere Retea apa strada Stadionului, sat.Cleja,
com.Cleja, judetul Bacau”, catre SC CRAB SA, a listei de inventariere si caietului de sarcini, H.C.L
nr.40/19.12.2011 privind adoptarea participarii comunei Cleja, judetul Bacau, in calitate de membru a
A.D.I.B;
Prevederile: art.121 alin(1) si alin(2) din Constitutie ,art.3, art.4 si art.8 din Legea
nr.199/1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15
octombrie 1985,
-art 7 alin(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala; -art.20 si art.21 lit’f”si
lit”m” din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006; art.23,art.36 alin(6) lit “a”,punctul 14, art.61,
art.62 alin(2), art.63 alin (5) lit “a”, art.128 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala
republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile ulterioare; art.8, art.10, art.29 din Legea
51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare,
coroborate cu prevederile 12 alin(1), lit.”e”, art.18 alin(2), art.20 alin(4), art.22, art.23 din Legea
serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.241/2006, cu modificarile si completarile
ulterioare. avizele favorabile a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al comunei Cleja, judetul
Bacau, inregistrate cu numerele nr. 2612, 2613 si 2614/ 27.04.2018.
In temeiul dispozitiilor art.45, alin.(2), lit.”f”, art.115 alin (1), lit”b” si alin(7), din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata in anul 2007, cu modificarile si completarile
ulterioare
HOTARASTE:
Art.1.Se aproba predarea obiectivului “Extindere Retea apa strada .Stadionului, sat.Cleja, comuna
Cleja, jud.Bacau”, catre SC CRAB SA, a listei de inventariere si caietului de sarcini, conform anexei,
parte integranta din prezenta hotarare.
Art.2.Se mandateaza ADIB sa semneze in numele Comunei Cleja, judetul Bacau, actul aditional la
contractul de gestiune nr.556/2006/29.11.2010, privind extinderea retelei de apa, in conformitate cu
prevederile legale care reglementeaza acest aspect.
Art.3. Primarul comunei Cleja ,judetul Bacau si personalul aferent compartimentelor de resort- din
cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari, cu
respectarea normelor legale, care reglementeaza acest aspect.
Art.4. Impotriva prezentei hotarari se poate face contestatie de cei interesati in conditiile Legii
contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Instituţiei Prefectului –judetul Bacau, primarului comunei
Cleja, judetul Bacau, Biroului financiar –contabil, compartimentului urbanism din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Cleja si va fi adusa la cunostinta publica, conform prevederilor
legale, care reglementeaza acest aspect.
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