
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL VALCEA

HoTARAREA NR. s4
Privind: aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi{iei ,,servicii de
proiectare faza PT gi execulie extindere alimentare cu ap5 in Comuna
Pduqegti-Mdglagi, judelul Vdlcea"

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul VAlcea,
intrunit in gedinla ordinard, astdzi 27.08.2015, la care participd un numdr de
12 consilieri comunali din numdrul total de 13 alegi in func{ie;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrAre
iniliat de cdtre primarul comunei privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai investiliei ,,Servicii de proiectare fazaPT gi execulie extindere
alimentare cu apd in Comuna Pduqeqti-Mdglagi, jude{ul VAlcea";

AvAnd in vedere:
- raportul compartimentului din cadrul aparatului de specialitate a1 primarului
comunei Pduqegti-Mdglaqi, inregistrat 1a nr. 553 I din data de 05.06.2015, prin
care se solicitd aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investi{iei
,,Servicii de proiectare faza PT gi execulie extindere alimentare cu apd in
Comuna Pdugegti-Mdglaqi, judelul VAlcea";
- H.C.L. nr.7 din 09.A2.2015 privind aprobarea listei e investilii gi a

indicatorilor tehnico-economici penru anul 201 5;

Jindnd cont de raporlul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum gi de raportul de avizare a proiectului de hotdr6re,
intocmit de secretarul comunei;

in conformitate cu prevederile ar1. 10^2 alin. (6) din Ordinul nr.
465 privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru
punerea in aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 2812013 pentru aprobarea
Programului national de dezvoltare locala, aprobate prin Ordinul viceprim-
ministrului,, ministrul dezvoltarii regionale si adrninistratiei publice, nr.
1.851 12013;

inbazaaft.36 alin. (4), lit.,,d", alin. (6), lit.,,a", punctele 13,14 din
Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd loca16, republicatd, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
in temeiul art. 45 alin. (1) qi aart. 115 alin. (1), lit. ,,b", alin. (3) ,

(5), (6) din Legea nr. 21512001 privind administralia publica locald,

republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu un numdr de 12

voturi "pentru", adoptd urmdtoarea :

HOTARARE



ART.I Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai investiliei ,,servicii de
proiectare faza PT gi execulie extindere alimentare cu apd in Comuna
Pdugeqti-Mdglagi, judelul VAlcea", conform anexei ce face parte integrand din
prezenta hotdrAre.
ART.2 Prezenta hotdrdre va fi dusd la indeplinire de prirnarul comunei prin
comparlimentele de specialitate.
ART.3 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermediul secretarului comunei
Pdugegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei,
Institu{iei Prefectului-judelul V61cea, Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi

Administraliei Publice gi se aduce la cunostinta publicd prin publicare pe
saitul primdriei.
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