
ROMANIA
cor{srl,rul, LocAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.30
Privind: completarea listei de investiJii qi a indicatorilor tehnico-economici

pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Pdugeqti-Mdglaqi, judelul Vdlcea,
intrunit in qedin{6 ordinard, astdzi 30.04.2015, la care participd un numdr

de 13 consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in funcJie ;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrdre
iniliat de primarul comunei privind completarea listei de investi{ii qi a

indicatorilor tehnico-economici pentru anul 201 5;

AvAnd in vedere raportul compartimentului Achizilii publice,
inregistrat sub nr. 2308 din 0I.04.2015, prin care se propune completarea
listei de investilii qi a indicatorilor tehnico-economici pentru anul 2015,
aprobatd prin H.C.L . rv.7 din 09.02.2015;

Jindnd cont de raportul de avizare al comisiilor de specialitate din
cadrul consiliului local qi de raportul de avizare a legalitd{ii proiectului de

hotirAre intocmit de secretarul comunei;
in conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Legea ff.

27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare ;

RespectAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparenla
decizionald, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

in baza urt. 36 alin. (9), din Legea nr. 21512001, privind
administra'ia publicd locald, republicatd, cu modificdriie gi completdrile
ulterioare;

in temeiul art.45 alin. (2),lit. ,,a" qi a art. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin.
(3), (5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd local6,
republicatd, cu modificdrile qi completbrile ulterioare, cu 13 voturi ,, pentruo',
adoptd urmdtoarea:

[IOTARARE

ART.I Se aprobd completarea listei de investilii qi a indicatorilor tehnico-
economici pentru anul 2015, aprobatd prin H.C.L. nr. 7 din 09.02.2015, cu
obiectivul ,, Execulie qi montaj poartd batantd automatd"



//
ART.2 Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de la art.7, a

cdror valoare este de 12.028lei.
ART.3 Prezentahotdr6re va fi dusd la indeplinire de primarul localitdlii prin

compartimentele de special itate.
ART.4 Prczentahotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului comunei

Pduqegti-Mdglaqi, in termenul prevbzut de lege, primarului
comunei, Initituliei Prefectului-judeful VAlcea qi se aduce la cunoqtinJa

publicd prin publicare pe saitul primdriei.
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