
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 ;



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PAUSE$TT-MAGLA$T
JUDETUL VALCEA

HOTARAREA NR.66
Privind: alegerea preqedintelui de qedintd pe lunile octombrie. noie'rbrie.

decembrie ale anului 2015

consiliul Local al comunei pdugeqti-Mdgragi, iudefur v6rcea,intrunit ?n qedinfa ordinard, astdzi 30.09.20rs, ri 
""." 

participd un numdr cre13 consilieri din totalul de 13 aleqi ?n functie;' )

in confbrmitate cu pr.u"a..ir.-rn. 35 alin. (r) din Legea nr.

?,1?1200,1llii"in.d 
adminisrralia pubricd locald, ..puuri.utd, cu modifrcarire

;t cotnptetanle ultenoare;
in temiul art 45 glin (1) gi art. 115 alin. (1), Iit.,,b,," alin. (3),(5),.(6) din I-egea nr. 215r200r, privind adminisrra{ia pubricd locald,republicatd, cu mo_dificdrile qi completdrile ulterioare, cu un numdr de t3voturi ,, pefltm", adoptd urmdtoarea:

HOTARARE

ART'l Pentru a conduce lucrdrile qedinfelor ordinare gi extraordinare aleconsiliului Local al comunei pduqeqti-vlagraqi in octombrie, noiernbrie,
decernbrie ale anului 2015, este ales p[q.01,.,t" de qedin{d, domnul
consilier, Radi Ion.
ART'2 Prezenta hotdrdre se comunicd prin intermecliul secretarului
comunei Pduqeqti-Mdglaqi, in termenul pievdzut de lege, primaruh.ri
comunei, Instituliei prefectului-.iude{ul Vdicea qi se adu.. lu cunosrinfa
publicd prin publicare pe saitul primdriei.

Preqedinte de gedinld,
Sandu Mihai
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Contrasemneazd
Secretar.

.lurist Popescu t]1.'r ulorela
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