
ROMANIA
TUDETUL IA$I

COMUNA LETCANI
CONSILIUL LOCAL

Hotlrirea nr. 51 12019
privind privind aprobarea unor documentatii tehnico-economice

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LETCANI, legal constituit, intmnit la lucrdrile
' $edinfei ordinare din data de27 iunie 2019

Avind in vedere:
- Documentalia pentru reparalii carosabil DC 26 B zona rdului Bahtui Ei pod peste pdrdul Osanzana, cu o

valoare de 130.036 ,46lei din care C+M - 120'516,461ei;

- Raportul de specialitate nr. 3422lzolg, intocmit de catre compartimentul urbanism din cadrul primariei, in

temeiul art.44din L"g"u nr.2l5l20Ol aadministratiei publice locale, republicata;

- Avizul favorabil 
-al 

comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, dezvoltare rural6, proteclia

1n.dirrlui qi asigurarea serviciilor de utilitate public din cadrul consiliului local;

- prevederiie t-egil rtr. 5212003 privind transparenta decizionala in administratia publica locala;

examinand prevederile legale specifice in materie, respectiv: art.44, alin. 1 din Legea nt.27312006

privind finantele publice locale ; art. 36, ahn. 4 ,lit. d din Legea nr . 2l5l 20ol republicata privind administratia

publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare; Legea nr. 2131 1998 privind proprietatea publica si

regimul juridic al acesteia; art. 5, uiin. 3 din H.G. nr.28l 2008 privind aprobarea continutului-cadru al

do"cumentaliei tehnico-economice aferente investiliilor publice, precum qi a structurii 9i metodologiei de

elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii;

In temeiul art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea rv.21512001 privind administratia publica

locala, republicata, cu modificarile qi completdrile ulterioare

norAnAgrn:

Art.L Se aprob6 Documentalia pentru reparalii carosabil DC26B zona r6ului Bahlui Ei pod peste

pdrAul Osdnzata,cu o valoare de 130.03 6,46lei din care C+M - 120'516,461ei'

Art.Z Viceprimarul comunei, compartimentul pentru administrarea patrimoniului, compartimentul

pentru achizilii puLt.. gi investilii, structura de urbanism si compartimentul financiar contabil din cadrul

irrimariei Letcani vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3 Secretarul comunei va inainta cate un eximplar al prezentei hotarari primarului, viceprimarului,

compartimentelor si celorlalte persoane vtzate qi Instituliei Prefectului Judetului Iaqi.

O copie a prezentei hotai6ri va fi afigatd la sediul consiliului local pentru a fi adusd la cunogtintl public6'

Datd astdzi: 27 .06.2019

PreEedinte

Vizat CFP,

NotinsdrJ


