
CONSILIUL LOCAL STOENE$TI
JUDETUL ARGE$

HOTARARE
NR. 23 DIN 03.09.2020

privind aprobarea act.nlizdrii Studiului de fezabilitate,,infiinlare sistem inteligent de

distribu{ie gaze naturale in Comuna StoeneEti, satele aparlindtoare Piatra, StoeneEti, Slobozia,

Bideni, Cotenegti, Jude{ul Argeq", cheltuielilor privind actualizarea Studiului de fezabilitate,
incheierii unui contract cu o firmd specializati de consultan@ pentru depunerea proiectului
pentru finanlare, incheierii unui contract pentru efectuarea ridicdrilor topografice in zonele

unde se fac extinderi de relea precum gi oblinerea vizei O.C.P.I. pe aceastl lucrare

Consiliul Local al Comunei Stoenegti, Jude{ul Argeg,

Avdnd in vedere nota de fundamentare nr. 2857 din data de 19.08.2020 intocmit de

Negule( Gabriel, responsabil achizilii, prin care soliciti emiterea unei hotlrAri de aprobare a
actualizdrii Studiului de fezabilitate,,infiinlare sistem inteligent de distribulie gaze naturale in
Comuna Stoenegti, satele apar{initoare Piatra, StoeneEti, Slobozia, Bddeni, Cotenegti, Judelul
Argeg", cheltuielilor privind actualizarea Studiului de lezabilitate, incheierii unui contract cu o

firmI specializati de consultan{d pentru depunerea proiectului pentru finanlare, incheierii unui
contract pentru efectuarea ridicdrilor topografice in zonele unde se fac extinderi de re{ea

precum gi oblinerea vizei O.C.P.l. pe aceasta lucrare,
In baza referatului nr. 2838 din data de 18.0E.2020 intocmit de primar,
TinAnd cont de avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local, comisia

pentru dezvoltare economico-social6, buget-finanje, administrarea domeniului public gi privat,
gospodirire comunal[, mediu, urbanism etc.,

in temeiul art. 196 alin. (l) lit. a) qi art. 197 alin. (1) 9i (4) din OUG 5712019 privind
Codul administrativ,

H oTARA$TE

Art.l. Se aprobi actualizarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de investilie

,,infiin1are sistem inteligent de distribulie gaze naturale in Comuna Stoenesti, satele

aparlinatoare Piatra, Stoene;ti, Slobozia, Bddeni qi Cotene;ti, Jude{ul ArgeE".
Art.2. Se aprobe cheltuielile privind actualizarea Studiului de fezabilitate prevdzut la

art. 1, in cuantum de aproximativ 31.000 lei fdri TVA.
Art.3. Se aprobd incheierea unui contract cu o firrni specializati de consultanli pentru

depunerea proiectului pentru finanlare, in valoare de 130.000 lei fdrd TVA.
Art.4. Se aprobi incheierea unui contract pentru efectuarea ridiclrilor topografice in

zonele unde se fac extinderi de relea, precum gi oblinerea vizei O.C.P.l. pe aceasti lucrare, cu
o valoare estimate la aproximativ 20.000 lei lird TVA.

Art.s. Prezenta hot[rAre va fi comunicati Instituliei Prefectului Argeg pentru

exercitarea controlului de legalitate gi va fi afiqati pentru aducerea la cunogtinjd publici.

legalitate
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