
ROMANIA
CO]\SILIUL LOCAL AL COMUNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUT vAr,cne

uorAnAnne NR. 6s
Privind: aprobarea proiectului tehnic, caietelor de sarcini, detaliilor cle
execulie, documentaliei pentru oblinerea avizelor qi acordurilor, D.T.A.C,
studiilor teren, indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de
investi{ii "Trotuare qi spafii verzi adiacente DN 644, km g,5 - km 14,6 in
Cotnuna Paugegti-Mdglaqi, judelul VAlcea; contractarea serviilor cle
consultanld pentru organizarea procedurii de achizitrie-acord caclru, precunr
9i aprobarea sumelor de 124.000 lei pentru serviciile cle proiectare gi cle
6.200 lei pentru serviciile de consultanld pentru organizarea procedurii de
achizilie-acord cadru

consiliul Local al comunei pduqegti-Mdglagi, judetul valcea,
intrunit in sedin{d ordinarS, astdzi 30.09.2015, la care parlicipd un numdr de
i3 consilieri comunali din numdrui total de i3 aleqi in funclie;

LuAnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdr6re
initriat de primarul comunei Pduqeqti-Mdglagi privind aprobarea proiectului
tehnic, caietelor de sarcini, detaliilor de execulie, documenta{iei pentrLr
oblinerea avizelor gi acordurilor, D.T.A.C, studiilor teren, inclicatorilor
tehnico-economici, pentru obiectivul de investilii "Trotuare gi spa{ii verzi
adiacente DN 644, km 8,5 - km 14,6 in Comuna Pduqegti-Mdglagi, jude{ul
VAlcea; contractarea serviilor de consultanld pentru organtzarea procedurii
de achizilie-acord cadru, precum gi aprobarea sumelor de 124.000lei pentru
serviciile de proiectare qi de 6.200lei pentru serviciile de consultan\d pentrur
or gantzare a pro ceduri i de achizilie -ac ord cadru ;

Avdnd in vedere raporlul comparlimentului de resort dir"r cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Pduqeqti-Mdglaqi, inregistlat
sub nr. din 29.09.2015, prin care se propune aprobarea proiectului teirnic,
caietelor de sarcini, detaliilor de execulie, documenta{iei pentru oblinerea
avtzelor gi acordurilor, D.T.A.C, studiilor teren, indicatorilor tehnico-
economici, pentru obiectivul de investilii "Trotuare qi spalii verzi adiacente
DN 644, km 8,5 - km 14,6 in Comuna Pduqeqti-Mdglagi, judelul VAlcea;
contractarea serviilor de consultanld pentru organizarea procedurii de

achizilie-acord cadru, precum gi aprobarea sumelor de 124.000 lei pentru
serviciile de proiectare qi de 6.200lei pentru serviciile de consultan\d pentru
or ganizarea pro ceduri i de achizilie-acord cadru ;



./

JinAnd cont de rapor-tul comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum gi de raporlul de avizare a proiectului de hotdrdre
intocrnit de secretarul comunei;

inbazaaft.36 alin. (4), lit. "d", alin. (6), lit.,,a,,,punctul l1 din
Legea nr. 21512001 privind administralia publicd locald, republicatd., cur

modificdrile qi completdrile ulterioare;
In temeiul aft.45 alin. (1) qi (2), lit. ,,a" qi a art. 115 alin. (l), lit.

,,b", alin. (3) , (5), (6) din Legea nr.21512001 privind administralia pr-rblica
locald, republicatS, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu un nurldr
de l3 voturi ,, pentru ,, , adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

ART.I Se aprobd proiectul tehnic, caietele de sarcini, detaliile de execulie,
documentaliile pentru oblinerea avizelor qi acordurilor, D.T.A.C, studiile
teren, indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul de investilii "Trotuare
qi spalii verzi adiacente DN 644, km 8,5 - km 14,6 in Comuna Pauqeqti-
Mdglaqi, judelul V6lcea, conform anexelor nr. 1-5, ce fac parte integrantd
din prezenta hotdrAre.
ART.2 Se aprobd contractarea serviilor de consultan{d pentru organizarea
procedurii de achizilie-acord cadru.
ART.3 Se aprobd alocarea sumelor de 124.000 lei pentru serviciile de

proiectare qi de 6.200 lei pentru serviciile de consultan\d pentru organizarea
procedurii de achizi{ie-acord cadru, din bugetul local al comunei.
ART.4 Prezenta hotdrAre va fi dusd la indeplinire de prirnarul cornunei prin
compartimentele de specialitate.
ART.5 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intenr-rediul secretarulLti
conrunei Pduqegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Instituliei Prefectului-judeful V61cea qi se aduce la cunogtir-r{a

publicd prin afigare.

Preqedinte de qedinJS,

Sandu Mihai
Pduqeqti-Mdglaqi, 3 0.09.20 I 5
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Secretar,
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