CÔNG BÁO/Số 19+20+21+22/Ngày 23-11-2013
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

Số: 32/2013/Qð-UBND

05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 16 tháng 10 năm 2013
QUYẾT ðỊNH

Về việc ban hành Quy ñịnh về quản lý, ñầu tư xây dựng công trình ñiện trên ñịa
bàn thành phố ðà Nẵng
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng
11 năm 2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðất ñai ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật ðiện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004 và Luật sửa ñổi, bổ sung
một số ñiều của Luật ðiện lực ngày 20 tháng 11 năm 2012;
Căn cứ Luật ðầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Luật Kinh doanh bất ñộng sản ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Quy hoạch ñô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính
phủ về quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình và Nghị ñịnh số 83/2009/Nð-CP
ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa ñổi, bổ sung một số ñiều Nghị ñịnh
số 12/2009/Nð-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án ñầu
tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị ñịnh số 15/2013/Nð-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính
phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;
Xét ñề nghị của Sở Công Thương thành phố ðà Nẵng tại Tờ trình số
1173/TTr-SCT ngày 22 tháng 8 năm 2013,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về quản lý, ñầu tư xây
dựng công trình ñiện trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng UBND thành phố ðà Nẵng, Giám ñốc các Sở: Công
Thương, Tài chính, Kế hoạch và ðầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao
thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các

