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HOTARARE 

privind investiția “ statie de clorinare cu dozare automată a clorului gazos “ pentru 
serviciul public de alimentare cu apă al comunei Pârscov 

 

Consiliul local , al comunei Pârscov , 

Avand in vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Pârscov privind necesitatea  
investitiei  “ statie de clorinare cu dozare automata a clorului gazos “ pentru 
serviciul public de alimentare cu apa al comunei Pârscov , inregistrata la 
nr.1034/16.02.2021 ; 

- Raportul de specialitate al Viceprimarului comunei Pârscov privind investitia “ 
statie de clorinare cu dozare automata a clorului gazos “ pentru serviciul public 
de alimentare cu apa al comunei Pârscov , inregistrat la nr.1035/16.02.2021 ; 

- Avizele Comisiilor de specialitate inregistrate  anexate  
- Prevederile Legii 273/2006 privind finatele publice locale cu modificarile si 

completarile ulterioare ; 
- Art.129 alin.7 lit.n din OUG 57/2019 – Codul administrativ cu modificarile si 

completarile ulterioare . 

In temeiul art. 129 alin.7 lit. n si art.243 alin.1 lit.a din Ordonanta de Urgenta 
nr.57/2019 – Codul administrativ 

                                                           

 HOTĂRĂȘTE : 

 

Art.1. Se aprobă finatarea investitiei “ stație de clorinare cu dozare automată a 
clorului gazos “ pentru serviciul public de alimentare cu apa al comunei Pârscov din 
excedentul anilor precedenti. 

Art.2.  Primarul comunei Pârscov va duce la indeplinire prevederile prezentei 
hotarari. 
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         Art.3. Secretarul general al comunei Pârscov va comunica prezenta hotarare 
persoanelor si institutiilor interesate. 

Presedintele sedintei , 

Consilier Antofi Adi- Elena 

Pârscov, 18 februarie 2021. 

Nr.5. 

Contrasemnează , 

Secretar general , Calen Neculai 

Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul local al comunei Pârscov in sedinta ordinara din  
18.02.2021  ,cu respectarea prevederilor art.139  din Ordonanta de urgenta a Guvernului Romaniei nr.57/2019 
privind Codul administrativ ,cu un numar de voturi  15 pentru ,  - abtineri ; si  - voturi   impotriva , din numarul 
total de 15 consilieri in functie si  15  consilieri prezenti la sedinta. 
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