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CÔNG BÁO/Số 90/Ngày 29-9-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 3474/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Vũng Tàu, ngày 25 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt dự toán hạng mục công trình tháo dỡ, di dời hệ thống đèn chiếu
sáng nằm trong mặt bằng xây dựng đường 27/4 thuộc dự án cải tạo và nâng cấp
đường 27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc,
tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính
phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP
ngày 29 tháng 09 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị
định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư 02/2007/TT-BXD ngày 14 tháng 02 năm 2007 của Bộ Xây
dựng về hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý đầu tư xây dựng công trình
quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2005 và Nghị định
số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1410/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc phê duyệt dự án cải tạo và nâng cấp đường
27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Tờ trình số 103/TTr-CN ngày 24 tháng 8 năm
2007,
QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Phê duyệt dự toán hạng mục công trình tháo dỡ, di dời hệ thống đèn
chiếu sáng nằm trong mặt bằng xây dựng đường 27/4 thuộc dự án cải tạo và nâng cấp
đường 27/4, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

