
ROMANIA
JUDETUL BACAu
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OITUZ

HOTARARE
pentru modificarea art.6 din HCL Oituz nr.114 din 18.10.2013 cu privire la instrumentarea proiectului

"Reabilitarea, modemizarea infrastructurii culturale ~i dotarea Caminului Cultural Oituz"

Consiliul local al comunei Oituz, judetul Bacau, intrunit in sedinta ordinara;
Vazand Raportul Compartimentului Achizitii publice, monitorizare lucrari publice, investitii,

proiecte cu finantare internationala, inregistrat cu nr. 4740 din 07.05.2015 si expunerea de motive a
primarului inregistrata cu nr. 4741 din 07.05.2015;

Tinand cont de rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local
inregistrate cu nr. 6763 din 18.06.2015 si nr. 6768 din 18.06.2015;

Avand in vedere art.I din Ordonanta Guvemului nr. 16/19.08.2014 pentru modificarea si
completarea Ordonantei Guvemului nr. 25/2001 privind infiintarea Companiei Nationale de Investitii
"C.N.L" - S.A., prin care a fost eliminat criteriul de punctare a solicitarilor pe baza cuantumului cotei
de cofinantare si solutia din expertiza tehnica la Caminul Cultural Oituz;

In temeiul prevederilor art. 36 alin.(l) si (2), lit.b), alin.(7), lit.a) si art. 45 alin. (1) din Legea
administratiei pub

HOTARARE:

Art. I Articolul 6 din H.C.L. Oituz nr.114 din 18.10.2013, se modifica si va avea urmatorul
cuprins:

"Art.6 (1) Se aproba eliminarea cotei de cofinantare a comunei Oituz pentru realizarea
obiectivului "Reabilitarea, modemizarea infrastructurii culturale si dotarea Caminului Cultural Oituz.

(2) Se aproba demolarea Caminului Cultural Oituz, numai daca prin solutiile din
SF/DALI costul investitiei este mai mic in cazul demolarii integrale decat in cazul pastrarii unor parti
din constructie, costurile lucrarilor de demolare fiind suportate integral din bugetul local al Comunei
Oituz.

(3) Lucrarile de demolare vor fi realizate numai dupa emiterea Ordinului de Ministru
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investitiei."

Art. 11Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de primarul comunei Oituz si va fi comunicata
Institutiei Prefectului- Judetul Bacau ~i Compartimentului achizitii publice, monitorizare lucrari
publice, investitii, proiecte cu finantare internationala.
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