CONSILIUL LOCAL
COMUNA GOLEŞTI
JUDETUL VALCEA

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 22
cu privire la: aprobarea intocmirii proiectului tehnic, a studiului geotehnic si a ridicarii
topografice pentru refacerea drumului de interes local Radacinet si refacerea drumului de
interes local Valea Berii"
Consiliul Local Golesti, întrunit în şedinta ordinară din data de 09.07.2015, la care
participă un număr de ___ consilieri din totalul de 11 consilieri în funcţie ;
Văzând că potrivit hotărârii consiliului local cu nr. 15 din 20.05.2015, a fost ales
preşedinte de şedintă domnul ROPINĂ DUMITRU.
În baza expunerii de motive prezentat de Primarul Comunei Golesti precum si
referatul nr. 3207/04.06.2015 intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Golesti, judeţul Vâlcea asupra proiectului
de hotărâre;
Având in vedere raportului de avizare al comisiilor de specialitate din cadrul
Consiliului Local Golesti, prin care se propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul
comunei Golesti ;
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind
finantele publice locale si cu prevederile O.U.G nr. 34/2006 privind privind atribuirea
contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a
contractelor de concesiune de servicii.
Vazand ca a fost respectata procedura transparentei decizionale conform art. 7 din
Legea nr. 52/2003 - privind transparenta decizionala in administratia publica, in baza
procesului verbal de afisare publica nr. 3324/08.06.2015;
În temeiul art. 36 alin (2) lit. “b” şi „d” , alin.(6) lit.”a” pct. 8, art. 45 si art. 115 din
Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare , Consiliul Local al Comunei Goleşti, adopta cu un numar de ___
voturi «pentru », cu un numar de ____ voturi «impotriva », cu un numar de ___
«abtineri », urmatoarea ;
HOTĂRÂRE
Art.1. (1) Se aprobă intocmirea proiectului tehnic, a studiului geotehnic si a ridicarii
topografice pentru refacerea drumului de interes local Radacinet si refacerea drumului de
interes local Valea Berii, de catre o firma sau o persoana specializata in acest domeniu.
(2) Finantarea se suporta din bugetul local.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceste primarul
comunei Goleşti prin compartimentele de specialitate.
Art.3. Prezenta hotărâre se va face publică prin afişare şi se va comunica primarului
comunei Goleşti, şi Instituţiei Prefectului judeţului Vâlcea, în vederea efectuării controlului
legalitătii, prin grija secretarului comunei.
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