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ROMANIA

JUDETUL HARGHITA
COMLINA JOSENI
PRIMAR
PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul
,,Construire trotuare dealungul D.l 126 tn Comuna Joseni" "
consiliul Local al comunei Joseni, intrunit in sedinta extraordinar[ din data de

.z0Ig

A vdnd in vedere:

Ploiectul de hotdrare, iniliat qi prezentat de domnul primar, privind aprobarea Studiului de
fezabilitate pentru obiectivul de investilie ,,construire trotuare dealungul DJ 126 in comuna
Joseni";

nr.

Expunerea de motive
/2018 al domnului primar privind aprobarea studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investifie ,,Construire trotuar dealungul DJ 126 in Comuna Joseni,,.
Referatul compaftimentului de administrare a domeniului public gi privat
12018 cu privire la
aprobarea studiului de fezabilitete pentru obiectivul de investi!ie susmentionat;

nr.

Hotirdrea consiliului Judelean Harghita

nr.11012016 privind aprobarea programului
pe
judelene
trotuare
langi
drumurile
,,constituire
din localitdlile judelului Harghita,, perioada 20162018;,

contractul de servicii de proiectare incheiat intre comuna Joseni qi sc. PRECIZ PROIECT
SRL, inregistrat sub nr. 8352/2017, pentru servicii de proiectare construire trotuare, societate care a
intocmit Studiul de fezabilitate al ,,construire trotuare totuarelor dealunsul DJ 126. comuna
Joseni".

Jin6nd cont de prevederile:
- Art 44 alin.(1) din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificirile si
complet[rile u]terioare;
- H G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare qi confinutul-cadru al documentaliilor tehnrcoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investilii finanlate din fonduri publice;
- O.G. nr. 43 / 1997 privind regimul juridic al drumurilor, republicati, cu modific[rile si
completiirile u lterioare:
- O.U.G nr. 195 12002 privind circulatia pe drumurile publice, republicat5, cu modificdrile si
completdrile ulterioare;
Ludnd in considerare prevederile art. 7, alin. 2 din Legea nr. 52/2003 - privind
transparenla decizionald in adrninistralia publicd locall; Ludnd in considerare prevederile art. 121
alin. (1) Ei alin. (2) din Constitulia RomAniei, republicatd; Art. 3, art. 4 Ei ar1. 6 paragraful I - din
Cada europeand a autonomiei locale, adoptat[ la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificatd prin
Legea nr. 199/1997; cAt gi prevederile art.40 9i urm. al Cap.V, Secliunea 1, din Legea nr.2412000
privind normele de tehnicd legislativl pentru elaborarea actelor normative, republicat6,
In temeiul prevederilor art.36, alin. (1), alin. (2) lit.b), alin.(4), lir.d), qi al ar1.45 alin.(2)
lit.d), coroborat cu ar1.115, alin.(1), lit.b) - din Legea nr. 21512001, privind administralia publici
locald, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, consiliul local al comunei Joseni:

HOTARA$rE:
Art.l - Se aprobi studiul de fezabilitate pentru obiectivul d.e ,,Construire trotuar dealungul
DJ I26 in comuna Joseni" , proiect nr. 1/2018 elaborat de cdtre SC. PRECIZ PROIECT SRL onform
Anexei, care face parte integranti din prezenta hotdrdre. Valoarea investiliei este de 583.828 lei, din
care

C+M 478.175lei. {
Art,2.- Prezenta hbtdrare

se

transmite: Primarului Comunei Joseni, Instituliei Prefectului,

judelul Harghita gi Consiliului Jude{ean Harghita.
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