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privind aprobarea intocmirii unei documentatii tehnice faza SF + Pitt, 
aprobarea execularii lucrarilor de construire si a fondurilor aferente 

proiectarli i executiei 

Consiliul Local al orasului Comanesti, jud. Bacau, intrunit in sedinta ordinara din 28.08.2012 
Avand in vedere: 

- Referatul nr. 42827/24.08.2012, formulat de Biroul Urbanism din cadrul Orasului Comeliest', 
prin care propunem aprobarea de catre Consiliul Local a intocmith documentatiei tehnice SF + 
PTh. pentru „Extindere retea de apa potabila, canalizare ci refacere carosabil prin balastare pe 
strada Nicolae Balcescu", cartier Lunca de Jos, crag Comanecti aprobarea executarii lucrarilor 
de constructii ci alocarea sumei de 67.500,00 lei pentru plate proiectarii ci executiei lucrarilor de 
constructii. 

- Raportul favorabil al comisiei de specialitate pentru urbanism si amenajarea teritoriului; 
In conformitate cu: 

- Planul Urbanistic General al orasului Comanesti i Regulamentul General de Urbanism, 
afferent; 

- Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica i regimul juridic al acesteia; 
- 	Prevederile cap. II, art.13, alin,(1) 	i alin.(3), din Legea nr.50/1991, privind autorizarea 

executarii lucrarilor de constructii, republicata i modificata; 
In temeiul art. 36, alin. (2), lit. "b" I „d" si a art. 45, din Legea administratiei publice locale 
nr.21512001, republicata cu modificarile i completarile ulterioare, adopta urmatoarea: 

NOTAlti ll. E a 
Art. 1 Consiliul Local Comeliest' aproba intocmirea documentatiei tehnice S.F. + PTh. pentru 

„Extindere retea de ape' potabila, canalizare i refacere carosabil prin balastare pe strada Nicolae 
Balcescu", cartier Lunca de Jos, ores Comaliesti; 

Art. 2  Consiliul Local Comanesti aproba executarea lucrarilor de construire pentru „Extindere 
retea de ape' potabila pe strada Nicolae Balcescu", cartier Lunca de Jos, ores Comanesti; 

Art. 3  Consiliul Local Comanesti aproba alocarea unei sume de 67.500,00 lei pentru plata 
Intocmirii documentatiilor tehnice SF+PTh. si a executarii lucrarilor de construire pentru „Extindere 
retea de apa potabila pe strada Nicolae Balcescu", cartier Lunca de Jos, ores Comanesti; 

Art. 4 Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului judetului Back], Primarului 
orasului Comanesti, precum 	tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor interesate din cadrul 
UAT Orasul Comanesti, pentru ducere la 1ndeplinire. 
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