
RO MAN I A  
JUDEJUL NEAMT 

CONSILIUL LOCAL AL 
COM UNEI HORIA 

HOTARAR E 
privind aprobarea realizarii investitiei ,,Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, in 

localitatea Horia, strada Campului, comuna Horia, judetul Neamt 

Consiliul local al comunei Horia, judetul Neamt; 
Avand in vedere: 
• expunerea de motive nr. 2918 din 26.03.2019 intocmita de primarul comunei Horia, judetul

Neamt; 
· nota de fundamentare nr. 2924 din 26.03.2019 intocmita de compartimentul de resort din cadrul

aparatului de specialitate al primarului comunei Horia; 
• prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificarile si

completarile ulterioare; 
· prevederile HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si a continutului - cadru al

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

· prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare; 

• prevederile art. 36 alin. 4 lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Republicata,
cu modificarile si completarile ulterioare; 

in temeiul art. 45 alin. 1 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

HOT A RA� T E: 

Art. 1 - Se aproba realizarea investitiei ,,Extindere retea electrica de distributie publica 0,4 KV, 
in localitatea Horia, strada Campului, comuna Horia, judetul Neamt", care este necesara si oportuna 
pentru dezvoltarea comunei. 

Art . 2 - Se aproba indicatorii tehnico - economici ai investitiei ,,Extindere retea electrica 0,4 
KV, in localitatea Horia, strada Campului, comuna Horia, judetul Neamt", conform anexei nr. 1, care 
face parte integranta din prezenta hotarare. 

Art. 3 - Secretarul localitatii va asigura comunicarea prezentei hotarari lnstitutiei Prefectului 
- judetul Neamt in vederea exercitarii controlului cu privire la legalitate si se aduce la cunostinta
publica prin publicare pe pagina de internet a institutiei la adresa : www.primariahorianeamt.ro.

Contrasemne z ., 
Secretar, 

Jr. Mazare Corin -;,iuca 












