
Consiliul local orasenesc Seini 

 

H O T A R A R E A   NR.  18 / 2013 
 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici 

 pentru obiectivul de investitie « Instalatie pilot de producere a biogazului »  

Primaria orasului Seini, Jud. Maramures ; 

 

 Consiliul local orasenesc Seini intrunit in sedinta ordinara la data de 13.05.2013; 

 Avind in vedere:  

- Expunerea de motive inregistrata sub nr. 4274/8.05.2013 si proiectul de hotarare initiat de 

primarul orasului Seini prin care se propune aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investitii « Instalatie pilot de producere a biogazului  in or. 

Seini, jud. Maramures ;  

- Raportul Serviciului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului 

orasului inregistrat sub nr. 4275/8.05.2013. 

- avizul comisiei buget-finante din cadrul Consiliului local Seini ; 

- avizul comisiei urbanism din cadrul Consiliului local Seini ; 

- avizul secretarului orasului;  

  In conformitate cu prevederile art. 44, al. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 

locale, cu modificarile si completarile ulterioare, OG nr. 21/2002 privind gospodarirea localitatilor 

cu modificarile si completarile ulterioare, HG 28/2006 privind aprobarea continutului cadru al 

documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 

metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de investitii 

cu modificarile si completarile ulterioare;  

         In temeiul art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 

publica;  

 In baza art. 36, al.1 al. 2 litera d, art. 45, al 2 si art. 115, al.1 lit.b  din Legea nr. 215/2001 a 

administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare: 

H O T A R A S T E 

 

  Art.1. Se aproba Studiul de fezabilitate si indicatorii tehnico-economici pentru 

obiectivul de investitii « Instalatie pilot de producere a biogazului in orasul Seini, jud. Maramures, 

conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare. 

  Art.2. Se aproba cofinantarea proiectului din bugetul local al orasului Seini cu suma 

de 659.218,96 lei inclusive TVA echivalentul a 149.050,14 E inclusiv TVA.  

                   Art.3. Primarul orasului Seini va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari. 

  Art.4. Prezenta se comunica: 

- Institutiei Prefectului Judetul Maramures. 

- Primarului orasului Seini. 

- SC Ludan Environmental Tehnologies SRL Bucuresti. 

- Biroului urbanism din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Serviciului economic din cadrul Aparatului de specialitate al primarului orasului. 

- Un exemplar se afiseaza. 

Seini la 13.05.2013 
 

            Presedinte de sedinta,     Contrasemneaza 

                                                                   Secretar 

                                               Bud Ioan 


