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pentru respingerea proiectului de hotdrdre privind aprobarea fazelor
Notd conceptual6 9i Temi de
proiectare, in vederea elabordrii documentaliei tehnico-economice pentru

obieciivul de investilii
Aleea
Stadionului
qi
Aleea
Eioiror,,din
satul Gherdegti,
Comuna Gherlegti, judetul Neaml

,,Modemizare drumuri comunare

Consiliul local al comunei Gherdeqti, judetul Neamt;
AvAnd in vedere:
-.proiectul de hotdrdre privind aprobare a fazelor Noti conceptuali Temtr de proiectare,
in vederea
9i
elabordrii documentaliei tehnico-economice pentru obiectivul de investilii
,,Modernizare drumuri
comunale - Aleea Stadionului qi Aleea Eroilor" din satul Gheraegti, bornun, Gheraeqti, judelul

Neamt;
- Legea 50012002 privind finan{ele publice, republicatd, cu modificdrile gi completerile
ulterioare;
- Legea 27 312006 privind finanlele publice locale, cu modific6rile qi completrrile ulterioare;
- art. l. alin. (2), art. 3, art. 4, art. 5 alin (2) din H.G. nr. 9o7l2ot6 piivind etapele de elaborare qi

conlinutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obieciivelor/proiectelor de investilii
finanlate din fonduri publice;
Referatul nr. 57 521 19.06.2019;
AvAnd in vedere avizul favorabit al comisiilor de specialitate ale consiliului local;
in temeiul art. 36 alin. (2), lit. ,,b,, , alin (4), lit. "d", ale art. 45, alin (2) art. I15, alin.l, lit. b)
9i
din Legea nr.21512001 a administraliei publice locale republicatd, cu modificdrile completdrile
Si
ulterioare;

HOTARAIiTE:

.de proiectare,
.ART.l. Se respinge proiectul de hotdrdre privind aprobarea
in vederea elabordrii

fazelor Notd conceptualE gi Temri
documentafiei tehnico-economice pentru obiectivul de investilii
,,Modernizare drumuri comunale Aleea Stadionului gi Aleea Eroilor" din satul Gher6egti, comuna
Gherdegti, judelul Neam1, datorita neintrunirii voturilor majoritdtii consilierilor prezenti.
ART.2. Secretarul comunei Gherdegti va asigura comunicarea prezentei hotfuari autorit.dtilor $i

persoanelor interesate.
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Nr.58
Din 28 iunie 2019
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Contrasemneazi
Secretar
PAlanceanu Marcela

Proiectul de hoterare a fost votat in iedinta din 28 iunie 2019 cu un numir de 7 voturi "pentru", I "abiinere", 7 voturi
"impotrivd" din totalul de l5 consilieri in funqie

