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HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în
localitatea Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți)

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  Primarul  Orașului  Recaș  cu  privire  la  necesitatea

efectuării  de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în localitatea Izvin, orașul
Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți);

 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 11.831 / 12.08.2016;
 referatul nr. 11.832 / 12.08.2016 întocmit de inspectorul pe probleme de mediu din cadrul

Primăriei orașului Recaș;  
 prevederile  Legii  nr.  241/2006,  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare,

rerepublicată;
 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al

acesteia, cu completările și modificările ulterioare;
 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă

aviz favorabil;
 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), d) şi alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 115

alin. (1) lit. b) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –   Se aprobă efectuarea de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în localitatea
Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți).
  
Art.  2. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează primarului
orașului  Recaș  și  Serviciului  Urbanism,  Constructii,  Patrimoniu,  Protectia  Mediului  din  cadrul
Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Urbanism, Constructii, Patrimoniu, Protectia Mediului din cadrul Primăriei

oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediu instituţiei şi mass-media. 

     Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
    Consilier                                                Secretar oraș

                                                Mircea - Cosmin ANTONESCU                  Jr. Cătălina MOLDOVAN 
Recaş, 31.08.2016
Nr. 77
Adoptată cu 12 voturi “pentru” și 1 abținere“”
Nr. de consilieri prezenți: 13
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR 

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea efectuării de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în
localitatea Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți)

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere: 
 expunerea de motive a primarului orașului Recaș, înregistrată cu nr. 11.831 / 12.08.2016

cu privire la necesitatea efectuării de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în
localitatea Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți);

 referatul nr. 11.832 / 12.08.2016 întocmit de inspectorul pe probleme de mediu din cadrul
Primăriei orașului Recaș;  

 prevederile  Legii  nr.  241/2006,  Legea  serviciului  de  alimentare  cu  apă  și  canalizare,
rerepublicată;

 prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al
acesteia, cu completările și modificările ulterioare;

 raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care se acordă
aviz ________;

 prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), d) şi alin. (5) lit. a), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 115
alin. (1) lit. b) și în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. –   Se aprobă efectuarea de expertize tehnice a rețelei de distribuție apă în localitatea
Izvin, orașul Recaș, și efectuarea de sondaje (~ 100 bucăți).
  
Art.  2. –  Ducerea  la  îndeplinire  a  prevederilor  prezentei  hotărâri  se  încredințează primarului
orașului  Recaș  și  Serviciului  Urbanism,  Constructii,  Patrimoniu,  Protectia  Mediului  din  cadrul
Primăriei oraşului Recaş.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului oraşului Recaş;
- Secretarului oraşului Recaş;   
- Serviciului Economic din cadrul Primăriei oraşului Recaş;
- Serviciului Urbanism, Constructii, Patrimoniu, Protectia Mediului din cadrul Primăriei

oraşului Recaş;
- Cetăţenilor, prin afişare la sediu instituţiei şi mass-media. 

PREŞEDINTE,
                                                 Consilier local ______________               Vizat,
                                                                                                           SECRETAR ORAŞ,



                                                                                                    C.j. MOLDOVAN CĂTĂLINA


	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ
	CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ

