ROMANIA
JUDEŢULVALCEA
COMUNA POPEŞTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 29
PRIVITOR L A : aprobarea devizului general, refacere platforma drumuri de interes locd din satul
Curtea (la Roşu Ion si Roşu P Jon), finanţate prin HG nr.468/2016.
Consiliul Local al comunei Popeşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data de
02.09.2016, la care participă un număr de 13 consilieri locali din totalul de 13 consilieri locali în
funcţie;
Văzând că prin Hotărârea Consiliului Local nr,4/01 iulie 2016 domnul consilier local Serban
Constantin a fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioada de 3 luni, inlie-septembrie 2016;
Luând in discuţie expunerea de motive analizand propuneri primarului localîtatii, proiectul
de hotărâre iniţiat de primarul comunei Popeşti şi raportul de specialitate al compartimentului
contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului cu nr.5539 din 30.08.2016.
Având in vedere rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate prin care se propune
admiterea proiectului de hotărâre şi raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat
la nr. 5540 30.08.2016 întocmit de secretarul comunei Popeşti;
în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de
achiziţie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune
servicii, cu modificările si completările ulterioare, art. 19, aiin.2 şi art.20, alin.1, lit.(c) din Legea
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu
cele ale art.36, alin.2, lit.(b) şi alin.4, lit.(a), art.125 si art.126 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
în baza art.45, alin.2, lit.(a) şi art.115, alin.1, lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cn modificările şi completările ulterioare, cu 13 voturi
pentm şi O voturi împotrivă, adoptă următoarea:
HOTĂRÂRE
Art.l.- Se aproba devizul generăl elaborat privind cheltuielile necesare realizării obiectivului de
investiţie „Refacerea platforma drumuri de interes local din satul Curtea (la Roşu Ion si Roşu
P.Ion)” , finanţate prin HG nr.468/2016, conform anexei care face parte integranta din prezenta
hotarare.
Art.2. - Primarul comunei Popeşti va asigura aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri prin
intermediul compartimentului Contabilitate, iar secretarul comunei va asigura comunicarea prezentei
hotărâri Instituţiei Prefectului - judeţul Vâlcea în vederea exercitării controlului de legalitate,
primaralui comunei Popeşti, compartimentului responsabil cu punerea în executare, precum si
aducerea la crmoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local.
Contrasemnează pentm legalitate
SECRETAR,
Jr. Sandulescu Nicoleta-Clementina

Popeşti, 02. 09.2016

