
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUT vAr,cne

sorAnAREA NR. 64
Privind: aprobarea intocmirii studiului topografic, stucliului geotehnic,
studiului de fezabilitate, proiecului tehnic, ex-pertizei tehnice, Jabo.a,..u
dosarului cerere de finananlare pentru obiectivul ,,Reabilitare dr-urnuri cle
interes local L:4,9 km in comuna pduqegti-Mdglaqi, jude{ul v6lcea,,,
precum 9i aprobarea p15{ii sumei de 158.936,16 lei pentru serviciile de
proiectare 9i a sumei de 132.686,96lei pentru serviciile de elaborare dosar
cerere de finanlare

consiliul Local al comunei pdugeqti-Mdglagi, judetul valcea,
intrunit in sedinp ordinard, astdzi 30.09.20ti,ia care paiti.ipa un numdr de
13 consilieri comunali din numdrul total de 13 alegi in iunclie;

Luand in dezbatere expunerea de motive qi proiectul de hotdrAr.e
iniliat de prirnarul comunei Pdugegti-Mdglaqi privind aprobarea ir-rrocrnilii
studiului topografic, studiului geotehnic, studiuiui de fezablljtate, proieculuri
tehnic, expefttzei tehnice, elaborarea dosarului cerere de finananlare pentru
obiectivul ,,Reabilitare drumuri de interes local L:4,9 krn ir; comuna
Pdugegti-Mdglagi, jude{ul vdlcea", precum qi aprobarea pldlii sumei de
158.936,16 lei pentru serviciile de proiectare qi a sumei d,e 132.686,96 lei
pentru serviciile de elaborare dosar cerere de finanlare;

Av6nd in vedere raporlul cornparlirnentului de resort din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pduqegti-Mdglaqi, inregistr.at
sub nr' 6197 din 01.09.2015, prin care se propune uprobu..u ?ntocrnirii
studiului topografic, studiului geotehnic, studiului de fezabilitate, proiecului
tehnic, expertizei tehnice, elaborarea dosarului cerere de finananlare pentru
obiectivul ,,Reabilitare drumuri de interes local L:4,9 km in Comuna
Paugeqti-Mbglagi, judelul v61cea", precum qi aprobarea platii sumei cie
158.936,16 lei pentru serviciile de proiectare qi a sumei de 132.686,96 lei
pentru serviciile de elaborare dosar cerere de finanfare;

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

in baza aft.36 alin. (4),1it. "d", alin. (6), lit. "a", punctul l1 dirr
Legea nr. 21512001 privind administra{ia publicd localS, republicatd, cr-r

modit'icdrile gi completdrile ulterioare;
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In temeiul::: 
15 alin. (1) qi (2), lit.,,a,, pi a art. 115 alin. (1), lit.,,b", alin. (3) , (5),_ (6) din L.g.u :, 2tilzool privind administrafia publicalocald' republicatd, cu modifcarile gi ."-pr.ri'rtre ulterioare, cu un nuurdrde 13 voturi ,, pettru ,, , adoptd urmd.toarea:

uorAnAnE

ART'I Se aprobd intocmirea. studiului topografic, studiurui geotehnic,studiului de fezabllitate, proiecului tehnic, .ti.itir.l tehnice qi elaborareadosarului cu cererea de finanan{are pentru obiectivul ,,Reabilitare drur'uri deinteres local L:4,9 km in comuna Fdugeqti-Mdgraqi, judelur VArcea,,.ART'2 Se aprobd alocarea sumei o. iss.q:2,16 lei pentru serviciile cleproiectare gi a sumei de 1 32.686,96lei pentru serviciile de elaborare dosarcerere de finanlare, din bugetul local al comunei.ART'3 La data punerii in aplicare a prezentei hotdrari, inceteazd,aplicabilitatea H.C.L. nr. 5l din26.09.20j4.
ART'4 Prezenta hotdrAre va fi dusd la indeplinire de primarul conrunei princornpartitrentele de specialitate.
ART's Prezenta hotdrAre se comunicd prin intermediul secretarulr:icotrunei Pdugeqti-Mdglagi, in termenul pievdzut cie lege, prin-rar.uluricomunei, Instituliei prefectului-jude{ul vaicea gi se aducs la cunoqtinla
publicd prin afigare.

Preqedinte de gedin{d,
Sandu Mihai
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Pduqegti-Mdglaqi, 30.09.201 5

Contrasemneazd"
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Flore la
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