HOTĂRÂRE NR. 90/2018
privind aprobarea utilizării de catre S.C.Apaserv Valea Jiului S.A a sumei de 42.148,47 lei
reprezentând venit din dividende, pentru demararea procedurilor de întocmire a documentațiilor
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Alimentare cu apa zona turistica Pasul Valcan”
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VULCAN,
Analizând expunerea de motive, întocmită de Primarul municipiului Vulcan, înregistrată
sub nr. 89/1/30/21.08.2018 prin care se propune aprobarea utilizării de catre S.C.Apaserv Valea
Jiului S.A a sumei de 42.148,47 lei reprezentând venit din dividende, pentru demararea
procedurilor de întocmire a documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții
”Alimentare cu apa zona turistica Pasul Valcan”,
Având în vedere proiectul de hotărâre nr. 89/2018, raportul de specialitate al Direcției
Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Vulcan înregistrat sub
nr.88/1/32/2018, cât și avizul comisiei de specialitate ”Activități economico-financiare și
agricultură” din cadrul Consiliului local nr. 107/1/33/2018,
În baza prevederilor Ordonantei de Guvern nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la
societățile comerciale cu capital majoritar de stat precum si la regiile autonome, cu modificările şi
completările ulterioare precum și cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 198/2005 privind
constituirea ,alimentarea si utilizarea Fondului de intretinere, inlocuire si dezvoltare a
infrastructurii serviciilor publice care beneficiaza de asistenta financiara nerambursabila din partea
uniunii Europene,
În baza prevederilor art. 46, alin. (2), lit.c) din Legea nr. 273/2006 privind Finanțele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36, (4) litera a) și ale art. 45, alin. (2), lit. a) din Legea
nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
ART.1 Se aprobă utilizarea de către S.C.Apaserv Valea Jiului S.A a sumei de 42.148,47 lei
reprezentând venit din dividende pentru anul 2017 si diferența din dividende neutilizate din anul
2016, pentru demararea procedurilor de întocmire a documentațiilor tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții ”Alimentare cu apa zona turistica Pasul Valcan”.
ART.2 Împotriva prevederilor prezentei hotărâri se poate face contestație în conformitate
cu prevederile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările
ulterioare.
ART.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - județul Hunedoara, primarului
municipiului Vulcan, Direcției Economice, Direcției Tehnice, S.C.Apaserv Valea Jiului S.A şi se
aduce la cunoștință publică.
VULCAN, 30.08.2018
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:
Consilier Pop Vasile

CONTRASEMNEAZĂ : SECRETAR
Jr. Peter Rodica

Prezenta hotărâre a fost adoptată prin vot liber exprimat , fiind exprimate 16 voturi „pentru”.

