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R O M A N I A

CONSILruL LOCAL BLEJESTI
JTJDETUL TELEORMAN

H O T A * O * =
pRfVIND: aprobarea studiului de fezabilitate qi a indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul lucrarii de ,,MODERNIZARE DRUMURI SATE$TI
iN cotuuNA BLEJEgTI JUDETUL TELEoRMAN".

Consiliul local al comunei Blejeqti-Teleorman, intrunit in sedin!6 de lucru de
indatd din data de 18 ianuarie 2016, avdnd tn vedere:

-expunerea de motive prin care primarul comunei Blejeqti igi asumd
rdspunderea asupra oportunit[fii gi necesitdlii lucr6rii, a existenlei in
bugetul local de venituri si cheltuieli a sumelor necesare proiectului de
,,MODERTIIZARE DRUMURI SATE$TI iN COMT]NA BLEJE$TI
JUDETUL TELEORMAN"; raportul compartimentului de specialitate din
cadrul Primdriei Blejegti ; proiectul studiului de fezabilitate intocmit de
S.C. DANI BIIILDING SRL pentru investilia lucrdrii de
,,MODERNTZARE DRUMURT SArngrr ix connuNA BLEJE$TI JUDETUL
TELEORMAN" ; proiectul de hotarare promovat qi iniliat de primarul
localitSlii ce a primit aviz favorabil; raportul comisiei de specialitate al
Consiliului Local Blej esti;

in conformitate cu :
-prevederile HGR 28 din 2008 privind aprob,area
documen taliei tehnico economice aferente inv
a structurii qi metodologiei de elaborare a

9i

obiective de investilii qi lucrdri de interv
-prevederile Ordinului MAP nr. 2812013
metodologice pentru punerea in aplicare 4,p,re\
2812013 pentru aprobarea Programului nalional dd

modificat6gi complgtatdulterior(Mo752ditr8eroob,ic20r5)'---*,. -....1"

-prevederile O.U.G. 28 din 2013 pentru aprobarea Ptopfdmului nafional
de dezvoltare locald modificatd gi completatd ulterior (Moz3on2a'i,ic20,r):
-prevederile afi,. 23 alin. (1) art. 44 art. 45 din L. 27312006 privind
finantele publice locale, modificata si completata ."06,&/:1006):
-prevederile art. 36 alin. (1) alin. ' (2) lit. ,,b si c" alin. (4) lit.

,,d" art. Ll7 lit. ,,a" art. 126 din Legea 2I5 I 2001 .privind
administratia publica locala, republicata in anul 2007
modifi cata si completata ( M o n r23 din 20 1.o' 2m; ) ;,

In temeiul arl. 45 alin. I , art. 115, alin (1) , lit ( b ) din Legea 21512001privind
administratia publica locala,republicata in anul 2007 modificata si completata;



H O T A R A S T E :

Art.l.Se aproba documenta{ia studiului de fezabilitate a proiectului lucrdrii de
,,MODERNIZARE DRUMT]RI SATE$TI IN COMT]NA BLEJE$TI JUDETUL
TELEORMAN" care face part'e"integranti din prezenta hotdrdre.

Art,2, Se aprobd indicatorii tehnici pentru proiectul lucrarii de
,,MODERNIZARE DRUMURI SATE$TI iX COMI.]NA BLEJE$TI JUDETTJL
TELEORMAN , in faza documentafiei de avizare a lucrdrilor de interven{ie,
dupd cum urmeaz6:

d) pentru localitatea SERICU comuna BLEJE$TI conform anexei nr. 1 care
face parte integrantd din prezenta hotar6re;

e) pentru localitatea BACIU comuna BLEJE$TI conform anexei nr.2 care
face parte integrant6 din prezenta hotardre;

f) pentru localitatea BLEJE$TI comuna BLEJE$TI conform anexei nr. 3
care face parte integrantd din prezenta hotardre;

Art.3. Se aprobd indicatorii economici pentru proiectul lucrarii de
,,MODERMZARE DRUMURI SATE$TI iX COMTJNA BLEJE$TI JUDETUL
TELEORMAN '' in faza documentaliei de avizare a lucr6rilor de intervenfie,
conform anexei nr,4 care face parte integrantd din prezenta.

Art.4. Se imputerniceste Primarul comunei Blejegti, sd asigure punerea in
aplicare a prevederilor prezentei hotdrdri.

Art.S. Secretarul comunei Blejegti se va ingriji
hotdrdri cdtre:

de comunicarea prezentei

administrativ din cadrul Prefecturii Teleorman;
F Primarul comunei Blejesti;

PRESEDINTE DELS T PENTRU LEGALITATE,
I SECRETAR,

Vlada AI viana Savulescu
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