str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitor la: Aprobarea realizării documentației tehnice de specialitate necesare realizării investiției de
interes local ”Modernizare DC 161A și construirea podului peste râul Olteț ” , Comuna Pîrșcoveni ,

Județul Olt ”.
Având în vedere:
-expunerea de motive nr.565/ 29.07.2016 la proiectul de hotărâre nr.566/29.07.2016;
-raportul de specialitate nr.567/29.07.2016 al consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei ;
-referatul nr.564/29.07.2016 al viceprimarului comunei Pîrșcoveni ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-prevederile anexei nr.62 pct.25 din HG nr.1355/2001 privind atestarea domeniului public al Județului
Olt, precum și al municipiilor , orașelor și comunelor din Județul Olt , modificată și completată prin HG
nr.1142/2006;
-prevederile HCL nr.24/27.06.2013 referitoare la însușirea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al comunei Pîrșcoveni , județul Olt ;
-prevederile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice ;
-prevederile art.8 alin.(1) din OG nr.21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale;
-prevederile art.22, 27 ,40 și 59 din OG nr.43/1997 privind regimul juridic al drumurilor , cu
modificările și completările ulterioare ;
-prevederile HG nr.28/2008 privind aprobarea conținutului –cadru al documentației tehnico-economice
aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiții și lucrări de intervenții ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată ;
In temeiul art. 45 alin.1 și at.115 alin.1 lit.b) din legea 215/2001 privind administrația publica
locala republicata, cu modificările si completările ulterioare,
CO)SILIUL LOCAL AL COMU)EI PÎRȘCOVE)I ,JUDEȚUL OLT
HOTĂRĂȘTE :
Art.1. Se aprobă realizarea documentației tehnice de specialitate necesare realizării investiției de interes
local
”Modernizare DC 161A și construirea podului peste râul Olteț ” , Comuna Pîrșcoveni ,

Județul Olt ”.
Art.2. Sumele necesare pentru realizarea documentației tehnice sunt prevazute în bugetul local la
Capitolul 84.02.TRANSPORTURI , subcapitolul 84.02.03.01 - 71.01.01. Drumuri și poduri - Construcții .
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi comunicate:
-Primarului comunei Pîrşcoveni și consilierului contabil din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei pentru aducere la îndeplinire;
-Instituţiei Prefectului – Judeţul Olt;
PREŞEDI)TE ŞEDI)ŢĂ,
VERGIL CHERA

CONTRASEMNEAZĂ,
PENTRU LEGALITATE
SECRETARUL COMUNEI
Claudia GHEORGHE

Pîrşcoveni, 29.07.2016
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