
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI 
 
 

   HOTĂRÂRE 
 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Înfiinţare sistem alimentare cu 
apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Grămeşti, judeţul Suceava” 

 
 
    Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava ; 
    Având în vedere : 
         Expunerea de motive prezentată de către dl. Şuleap Vasile -  primarul comunei Grămeşti, judeţul 
Suceava,înregistrată sub nr.4748/08.09.2015 ; 
         Raportul compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Grămeşti, înregistrat sub nr. 5668 / 14.10.2015 ; 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului 
Local Grămeşti, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 5781 / 20.10.2015; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         În baza prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată ; 
         În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit. „a” şi „d” , art. 45  alin. (1) ,  art. 47, şi ale 
art. 115, alin. (1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 
    Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi pentru investiţia „Înfiinţare sistem alimentare 
cu apă şi sistem de canalizare cu staţie de epurare în comuna Grămeşti, judeţul Suceava”, conform anexei 
la prezenta hotărâre şi care face parte integrantă din aceasta. 
    Art. 2.   Primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava şi Biroul buget-finanţe, contabilitate, taxe şi 
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
   
 
       
                    
             PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ, 
 
                   ANTONESEI ADRIAN 
                          
                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul comunei 
                                                                                                 AIFTINCĂI GHEORGHE 
          
              Grămeşti, 22.10.2015     
               Nr. _36_          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRĂMEŞTI 
 
 

   HOTĂRÂRE 
 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru investiţia „Modernizare drumuri 
comunale în comuna Grămeşti, judeţul Suceava” 

 
 
    Consiliul Local al comunei Grămeşti, judeţul Suceava ; 
    Având în vedere : 
         Expunerea de motive prezentată de către dl. Şuleap Vasile -  primarul comunei Grămeşti, judeţul 
Suceava,înregistrată sub nr.4749/08.09.2015 ; 
         Raportul compartimentului de urbanism din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Grămeşti, înregistrat sub nr. 5670 / 14.10.2015 ; 
         Raportul de avizare al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administrarea domeniului public şi privat al comunei, protecţia mediului şi turism din cadrul Consiliului 
Local Grămeşti, judeţul Suceava, înregistrat sub nr. 5782 / 20.10.2015; 
         În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         În baza prevederilor art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 
publică, republicată ; 
         În temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.”b”, alin.(4) lit. „a” şi „d” , art. 45  alin. (1) ,  art. 47, şi ale 
art. 115, alin. (1) lit.”b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu  modificările 
şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
 

 
    Art. 1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici prevăzuţi pentru investiţia „Modernizare drumuri 
comunale în comuna Grămeşti, judeţul Suceava”, conform anexei la prezenta hotărâre şi care face parte 
integrantă din aceasta. 
    Art. 2. Primarul comunei Grămeşti, judeţul Suceava şi Biroul buget-finanţe, contabilitate, taxe şi 
impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

 
 
   
 
       
                    
             PREŞEDINTE DE  ŞEDINŢĂ, 
 
                   ANTONESEI ADRIAN 
                          
                                                                                                            Contrasemnează, 

                                                                                                        Secretarul comunei 
                                                                                                 AIFTINCĂI GHEORGHE 
 
              Grămeşti, 22.10.2015     
               Nr. _37_          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


