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HOTĂRÂREA Nr. 86/2022
privind executia unui foraj pentru suplimentarea debitului de apă din sursa proprie  care vor

deservi Scoala cu clasele I-IV şi Căminul Cultural din satul Rusca , comuna Pădureni, judeţul
Vaslui

Având în vedere: 
- Referatul de Aprobare nr.  245 din  16.12.2022 întocmit de către primarul comunei  Pădureni  judeţul

Vaslui  , privind executia unui foraj pentru suplimentarea debitului de apă din sursa proprie  care vor deservi
Scoala cu clasele I-IV şi Căminul Cultural din satul Rusca , comuna Pădureni, judeţul Vaslui. 

- raportul de specialitate nr . 238 din 15.12.2022, al Compartimentului Achizitii Publice ; 
- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pădureni , judeţul

Vaslui ; 
-prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi continutul cadru al

documentatiilor  tehnico-  economice  aferente  obiectivelor/  proiectelor  de  investitii  finantate  din  fonduri
publice , cu modificarile si completarile ulterioare;

- prevederile art. 44 alin.(1) din  Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare;

 -  prevederile  Legii  nr.  52/2003  privind  transparenţa  decizională  în  administraţia  publică,  cu
modificările și completările ulterioare;

- prevederile art.129 alin.(4) lit.d),  din Ordonanța de Urgența a Guvernului cu nr. 57/2019 privind
Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare; 

În temeiul  prevederilor  art.139 alin.(1)  şi   ale art.196 alin.(1)  lit.  „a”  din Ordonanța de urgența a
Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare

Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui
H O T A R A S T E:

          Art 1. – (1) Se aprobă executia unui  foraj pentru suplimentarea debitului de apă din sursa proprie  care
vor deservi Scoala cu clasele I-IV şi Căminul Cultural din satul Rusca , comuna Pădureni, judeţul Vaslui .

-  Forajul  va fi  executat la adancimea de 130 m:
- Diametru de sapare , D= 300mm
- Diametru de tubare ; D= 125 mm clasa de rezistenţă R= 10;
- Pret = 450 lei /ml fără TVA;

     Art.2. – Prezenta hotarare se va comunica  Instituţiei  Prefectului  Judeţului Vaslui in vederea
exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta publică prin grija secretarului general al
unităţii administrativ-teritoriale  care va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin procedura afişării la
sediul primariei şi pe pagina de internet www.padurenivs.ro. 

Pădureni ,  19 decembrie  2022
Presedinte de sedinta 
     Consilier local
ZAHARIA VALENTIN 

Contrasemnează
Secretar GENERAL UAT Pădureni

Munteanu Mirela
Adoptata astazi     19 decembrie   2022  în şedinţă  ordinară

Cu un numar de   …..   voturi”pentru”, din    ....  consilieri  prezenti la sedinta
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