ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 46
privind aprobarea lucrărilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe strada
Libertății-partea stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire
rigole pe o lungime de 150 metri liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza
sportivă din comuna Valea Lungă, construirea a 12 podețe cu o lungime de 4 metri liniari
fiecare din tuburi PVC și beton pe strada T.Vladimirescu precum și prelungirea a 67 podețe
deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton, pe strada T.Vladimirescu, comuna
Valea Lungă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul nr.2492/2014 al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Valea Lungă privind
executarea lucrarilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe strada Libertății-partea
stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire rigole pe o lungime de 150 metri
liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza sportivă din comuna Valea Lungă, construirea a 12
podețe cu o lungime de 4 metri liniari fiecare din tuburi PVC și beton pe strada T.Vladimirescu precum și
prelungirea a 67 podețe deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton, pe strada T.Vladimirescu,
comuna Valea Lungă, conform devizului;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. b şi alin. 6, lit.a, pct.13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă executarea lucrarilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe
strada Libertății-partea stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire rigole pe o
lungime de 150 metri liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza sportivă din comuna Valea
Lungă, construirea a 12 podețe cu o lungime de 4 metri liniari fiecare din tuburi PVC și beton pe strada
T.Vladimirescu precum și prelungirea a 67 podețe deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton,
pe strada T.Vladimirescu, comuna Valea Lungă, conform devizului, parte integrantă din prezenta hotărîre,
prin procedura de achiziţie directă .
Art.2: Manopera lucrării se execută cu beneficiarii VMG din cadrul Primăriei Valea Lungă.
Art.3: Materialele necesare executării de rigole se procură conform articolului 1.
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 23.07.2014
Preşedinte de şedinţă
Contrasemnează pt. secretarul
Stoia Viorica
comunei Valea Lungă
Oltean Maria

ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
PRIMAR
Str. Victoriei, nr. 328, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

PROIECT

HOTĂRÂRE
privind aprobarea lucrărilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe strada
Libertății-partea stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire
rigole pe o lungime de 150 metri liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza
sportivă din comuna Valea Lungă, construirea a 12 podețe cu o lungime de 4 metri liniari
fiecare din tuburi PVC și beton pe strada T.Vladimirescu precum și prelungirea a 67 podețe
deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton, pe strada T.Vladimirescu, comuna
Valea Lungă
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- referatul nr.2492/2014 al compartimentului urbanism din cadrul Primăriei Valea Lungă privind
executarea lucrarilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe strada Libertății-partea
stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire rigole pe o lungime de 150 metri
liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza sportivă din comuna Valea Lungă, construirea a 12
podețe cu o lungime de 4 metri liniari fiecare din tuburi PVC și beton pe strada T.Vladimirescu precum și
prelungirea a 67 podețe deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton, pe strada T.Vladimirescu,
comuna Valea Lungă, conform devizului;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. b şi alin. 6, lit.a, pct.13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare.
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aprobă executarea lucrarilor de construire trotuare pe o lungime de 80 metri-liniari pe
strada Libertății-partea stangă și 85 metri liniari pe strada Libertății-partea dreaptă, construire rigole pe o
lungime de 150 metri liniari din capătul străzii T.Vladimirescu pînă la baza sportivă din comuna Valea
Lungă, construirea a 12 podețe cu o lungime de 4 metri liniari fiecare din tuburi PVC și beton pe strada
T.Vladimirescu precum și prelungirea a 67 podețe deja existente cu o lungime de 80 cm fiecare, din beton,
pe strada T.Vladimirescu, comuna Valea Lungă, conform devizului, parte integrantă din prezenta hotărîre,
prin procedura de achiziţie directă .
Art.2: Manopera lucrării se execută cu beneficiarii VMG din cadrul Primăriei Valea Lungă.
Art.3: Materialele necesare executării de rigole se procură conform articolului 1.
Art.4: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.

Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

VALEA LUNGĂ, 23.07.2014
Avizat pt. secretarul
comunei Valea Lungă,
Oltean Maria

