ROMANIA
JUDETUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr.12

privind implementarea Proiectului de investitii „Alimentare cu apa, canalizarea
apei uzate si statie de epurare sat Laza”
Avand in vedere expunerea de motive prezentata de Primarul comunei Laza prin care se
motiveaza necesitatea, oportunitatea si eficienta realizarii Proiectului de investitii „Alimentare cu
apa, canalizarea apei uzate si statie de epurare sat Laza”;
Avand in vedere raportul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Laza si raportul comisie de specialitate a consiliului local
referitor la adoptarea proiectului de hotarare supus spre aprobare consiliului local;
Avand in vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale si Legea
nr.388/2007 privind bugetul de stat pe anul 2008;
Avand in vedere prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind
atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de cesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2) lit. „d” coroborat cu alin.(6), pct.14 si ale
art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata;
Consiliul local al comunei Laza, judetul Vaslui, intrunit in sedinta ordinara de lucru;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba implementarea
Proiectului de investitii”Alimentarea cu apa,
canalizarea apei uzate si statie de epurare sat. Laza” in valoare de 4.385,598 mii lei sau
1.204,49 mii Euro ( fara TVA inclus) ori 5.218,849 mii lei sau 1.433,344 mii euro (cu TVA
inclus), care face parte din Proiectul integrat cu 2 obiective conform Programului National de
Dezvoltare Rurala – Masura 322 – Renovarea si Dezvoltarea Satelor.
Art.2. Consiliul local al comunei Laza ia act de necesitatea, oportunitatea si eficienta
economica si sociala a realizarii Proiectului de investitii „Alimentare cu apa, canalizarea apei
uzate si statie de epurare sat Laza”care va deservi un numar de 1.350 locuitori ai comunei Laza,
respectiv din satul Laza in scopul asigurarii nevoilor de apa in cantitati suficiente si in conditii
sanitare si igienice corespunzatoare, pentru cresterea gradului de confort si de sanatate a
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locuitorilor, pentru o protectie mai buna a mediului si pentru cresterea atractivitatii localitatii
pentru investitorii de capital in localitatea Laza din comuna Laza, judetul Vaslui.
Art.3. Se aproba infiintarea Serviciului public de gospodarire comunala pentru asigurarea
functionarii, intretinerii si reparatiilor sistemului de alimentare cu apa din localitatea Laza,
comuna Laza, judetul Vaslui.
Art.4. Se aproba infiintarea Serviciului public de gospodarire comunala pentru asigurarea
functionarii, intretinerii si reparatiilor sistemului de canalizare - epurarea apei uzate din
localitatea Laza, comuna Laza, judetul Vaslui.
Art.5. Consiliul local al comunei Laza va asigura pe o perioada de cel putin 5 ani de la
data la care investitia a fost data in exploatare, alocatiile bugetare necesare pentru a suporta
cheltuielile de mentenanta si gestionare a investitiei, daca acestea nu cad in sarcina
constructorului in perioada de garantie a lucrarii conform contractului de executie.
Art.6. De aducerea la indeplinire a prezentei hotarari raspunde Primarul comunei Laza, judetul Vaslui, iar
prezenta se va comunica de catre secretarul comunei Laza catre: -Institutia Prefectului – Judetul Vaslui, Primarul
comunei Laza, Compartimentelor contabilitate si Urbanism din aparatul de specialitate al primarului comunei
Laza si OJPDRP Vaslui.

LAZA, 25.03.2008

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER, GUZU ALEXANDRU

Contrasemneaza secretarul comunei Laza,
Puscasu Ioan
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