ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
BOTIZA
H O T A R A R E A Nr.15/2009
Consiliul local al comunei Botiza, intrunit in sedinta din data de 04.06.2009
Avand in vedere faptul ca pentru realizarea obiectivului “Retea de canalizare si
statie de epurare “ in comuna Botiza, este necesar a cumpara o suprafata de teren pentru
amplasarea statiei de epurare, in zona unde au stabilit specialisti in domeniu;
Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de catre primarul comunei Botiza ;
Avand in vedere Raportul organului de specialitate din cadrul primariei, avizul
Comisiei de specialitate din cadrul consiliului local si avizul secretarului ;
In baza prevederilor H.G. nr. 432/2009 privind repartizarea pe proiecte a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii si a unor baze sportive din spatiul rural, prin care s-a alocat comunei Botiza
suma de 398 mii lei pentru retea de canalizare si statie de epurare ;
In temeiul prevederilor Legiinr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul local al comunei Botiza, adopta prezenta
HOTARARE
Art. 1. – Se aproba intocmirea unui Raport de evaluare a terenurilor situate in
zona in care s-a stabilit ca se poate amplasa statia de epurare, de catre specialisti in
domeniu .
Art. 2. Prevederile art. 1 din prezenta hotarare vor fi duse la indeplinire de catre
primarul comunei, prin salariatii din aparatul propriu, cu atributii in domeniu,
desemnand un specialist autorizat in acest sens .
Art. 3. – Prezenta hotarare se comunica :
- Institutiei Prefectului – judetul Maramures
- Primarului comunei Botiza
- Dosar hotarari ale consiliului local
- Cetatenilor comunei Botiza prin afisare publica

PRESEDINTE DE SEDINTA
ORGHICI VICTOR

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
GROSAN IOANA

Nota : Prezenta hotarare s-a adoptat cu 10 voturi « pentru », 0 voturi « impotriva » si 0
« abtineri », la sedinta fiind prezenti 10 consilieri din cei 11 alesi .

