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HOTARARE
privind finatarea multianuala 

a obiectivului de investitie “ Alimentare cu apa si statie de tratare in 
localitatea lohanisfeld , comuna Otelec , Judeţul Tim iş”

Consiliul local al comunei Otelec, judeţul Timiş ;
Având in vedere referatul domnului primar Szabo Csaba Zoltan privind 

finatarea multianuala a obiectivului de investitie“Alimentare cu apa si statie de 
tratare in localitatea lohanisfeld , comuna Otelec , Judeţul Timiş”

Avizul favorabil al comisiei de specialitate nr.1 pentru buget finanţe, 
administrarea domeniului public si privat , valorificarea patrimonoului, realizarea 
lucrărilor publice , servicii către populaţie .ordine publica , petitii si reclamaţii 
acordata proiectului de hotarare privind finatarea multianuala a obiectivului de 
investitie “Alimentare cu apa si statie de tratare in localitatea lohanisfeld , 
comuna Otelec , Judeţul Timiş”

In conformitate cu dispoziţiile art. 44 alin. (1)si art . 45 din Legea nr. 
273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările si completările 
ulterioare.

In temeiul art.36 alin. (4) lit.”d” si art. 45 din din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publica locala, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1: Se aproba finatarea multianuala a obiectivul de investitii 
“Alimentare cu apa si statie de tratare in localitatea lohanisfeld , comuna Otelec , 
Judeţul Timiş” lucrare ce va fii finatata din bugetul local al comunei Otelec

Art. 2: Finanţarea lucrărilor de execuţie pentru acest obiectiv de investitii 
se va face din bugetul local al Comunei Otelec ;

Art. 3: Se aproba graficul de eşalonare, din anexa 1, a execuţiei 
financiare a obiectivului de investitii, care face parte din prezenta hotarare;
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Art. 4: Programul multianual de investitii se revizuie, se ajusteaza si se 
aproba anual sau ori de cate ori e nevoie;

Art. 5 Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la îndeplinire de primar si 
de compartimentele cu atributii in domeniu din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului

Art. 6 Prezenta hotarare se comunica :
Institutiei Prefectului judeţul Timiş.
Consiliului judeţean Timiş.
Primarului Comunei Otelec 
Publica, prin afişare.

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢA
Consilier
Mondovics Veronica

Nr._____/2012 
Data :
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ANEXAI
la HCL nr. 22 din 18 mai 2012

GRAFIC DE EŞALONARE FINANCIARA 
PROGRAM MULTIANUAL DE INVESTITII 

2012-2015

Nr.
crt.

Denumirea 
obiectivului de 

investi tii

Finanţare
2012

Finanţare
2013

Finanţare
2014

Finanţare
2015

1.

“ A lim entare cu 
apa si statie de 

tratare in 
localitatea  

lohanisfeld , 
comuna Otelec 
, Judeţul T im iş”

10.000 1.234.557 1.000.000 1.000.000
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