
ROMANIA
JUDETI]L NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMLINEI TARCAU

HOTARARE
privind aprobarea proiectului tehnic, a caietelor de sarcini qi a detaliilor de execulie

pentru obiectivul de investilie ,,Modernizare, reabilitare drum comunql
DC 135 Tarcdu - Cazaci * Brateq * Schitu Tarcdu - Ardelu[a, km. 0+000 - lm ] 6+300,

Comuna Tarcdu, Judelul Neam{"

Consiliul local al comunei Tarciu, judeful Neamf ;
Avdnd in vedere dispoziliile referitoare la investiliile publice locale cuprinse la 3rr1.41- 48 din

Legea nr.27312006, privind finanfele publice locale, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
Cu respectarea prevederilor H.G. ff. 2812008, privind aprobarea confinutului-cadru al

documentaliei tehnico-economice aferente investi{iilor publice, precum qi a structurii qi metodologiei
de elaborare a devizului general pentru obiective de investilii qi lucrdri de intervenlii;

Jindnd cont de dispoziliile Ordonanlei de urgenld a Guvernului nr. 2812013, pentru aprobarea
Programului nalional de dezvoltare locald, modificatd qi completatd, qi ale normelor metodologice
pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia aprobate prin Ordinul nr. 1 .85112013, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare;

Ydzdnd documentalia intocmitd de cdtre S.C, ALIDO PROIECT S.R.L Piatra-Neam!;
Anahzdnd expunerea de motive nr . 720127 .01 .201 5 a viceprimarului comunei Tarcau prin care

se solicitd aprobareaproiectului tehnic pentru obiectivul de investilie,,Modernizare, reabilitare drum
comunal DC 135 Tarcdu - Cazaci * BrateS - Schitu Tarcdu * Ardelula, km. 0+000 - km 16+300,
Comuna Tarcdu, Judeyul Neam{", obiectiv de investifie inclus Programul nalional de dezvoltare
Iocald, precum gi referatul compartimentului urbanism qi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului
de specialitate al primarului inregistrat sub nr. 667126.01.2015;

Intemeiul afi.36 alin. (1), arin.(2) lit.,,b", alin. (4) lit.,,d", alin. (9) gi ale art. 45 alin. (1) din
Legea administraliei publice locale nr. 21 5 12001, republicatd,

HOTAR

Art. 1 Aprob[ proiectul tehnic, caietele de sarcini gi detaliile de execu{ie pentru obiectivul
de investiJie,,Modernizere, reabilitare drum comunql DC 135 Tarcdu * Cazaci -
BrateS - Schitu Tarcdu - Ardelula, km. 0+000 - km 16+300, Comuna Tarcdu, Judetul
Ne aml ", anexd La prezenta hotdrdre.

Art.Z Secretarul comunei va comunica prezerrta hotdr6re primarului comunei, Instituliei
Prefectului judelului Neam! in vederea exercitdrii controlului de legalitate, autoritdlilor
qi persoanelor interesate, aducdnd-o la cunoqtinfd publicd prin afiqaj la sediul primdriei.

Pregedinte de gedinld,
.VALERIU NISTOR

C ontr as emne az d p entru le gal it at e,

Nr. 1 din 30 ianuarie 2015

Numdr consilieri locali tnfunclie l3
Hotdrdrea a fost adoptatd in qedin{a ordinard a Consiliului local al comunei Tarc6u
cu un numdr de 12 voturi pentru, 0 ab{ineri gi 0 voturi impotrivd din totalul de 12 consilieri prezenfi

nSrE:


