ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA PREUTEŞTI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea reluării lucrarilor la obiectivul de investiţii ,, Modernizare Drum (prin
betonare) DC 9 în satul Leucuşeşti, judeţulSuceava”
Consiliul local al comunei Preuteşti, judeţul Suceava;
Având în vedere:
- Expunerea de motive a primarului comunei Preuteşti la proiectul de hotărăr eprivind aprobarea re uării lucrarilor
la obiectivul de investiţii ,, Modernizare Drum (prin betonare) DC 9 în satul Leucuşeşti, judeţul Suceava nr.8117
din 25.08.2015;
- Raportul de specialitate al Compartimentului Cadastru, Urbanism şi Amenajarea din cadrul Primăriei Comunei
Preuteşti nr.259.din 17.09.2015;
-Raportul comisiei de specialitate nr.1 pentru organizarea şi funcţionarea aparatului de specialitate al primarului,
a instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, a societăţilor comerciale de interes local, cooperare
interinstituţională pe plan intern şi extern, programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, agricultură,
gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism, înregistrat la nr.8124 din 17.09.2015;
-Raportul comisiei de specialitate nr.2 pentru gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni, învăţământ, sănătate
şi familie, muncă şiprotecţiesocială, activităţi social-culturale, culte, protecţiecopii, înregistrat la nr.8128 din
17.09.2015;
-Raportul comisiei de specialitate nr. 3 pentru administrarea domeniului public şi privat al comunei, juridică şi de
disciplină, apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; , înregistrat la nr.8132 din 17.09.2015;
- prevederile art.36 alin.(1) si (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă reluarea lucrărilor la obiectivul de investiţii ,, Modernizare Drum (prinbetonare) DC 9 în satul
Leucuşeşti, judeţul Suceava”.
Valoarea totală a lucrării cu TVA - 2.161.699 lei
Valoarea lucrărilor executate şi achitate cu TVA - 937.487 lei
Valoarea lucrărilor rămase de achitat cu TVA-1.224.216 lei
Art.2. Primarul comunei Preuteşti , prin compartimentele specializate, va asigura ducerea la îndeplinire a
prevederilor prezentei hotărâri.
Art.3.Hotărărea se va comunica Instituţiei Prefectului Judeţului Suceava- pentru controlul legalităţii, primarului
comunei şi se va aduce la cunoştinţă public prin grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.
Preşedinte de şedinţa,
Şchiopoaia Neculai
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Contrasemnează :
Secretar comună,
Iaţcu Emilia

