ROMANIA
JUDETUL ALBA
COMUNA SOHODOL
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A

NR. 16

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local Sohodol nr. 3/2011 privind aprobarea Studiului de
Fezabilitate pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in comuna Sohodol, jud. Alba”.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SOHODOL, JUDETUL ALBA,
Intrunit in sedinta de indata in data de: 23 martie 2011,
Luand in dezbatere :
- raportul nr. 1087/23.03.2011, întocmit de compartimentul de specialitate, cu privire la
modificarea anexei la Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii“Modernizare strazi in
comuna Sohodol, jud. Alba”
- expunerea de motive la proiectul de hotarare nr. 1099/23.03.2011 privind modificarea si
completarea Hotararii Consiliului Local Sohodol nr. 3/2011,privind aprobarea Studiului de fezabilitate
pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi in comuna Sohodol, jud. Alba”,
Avand in vedere:
- prevederile art. 17 al 2) din H.G. R nr. 530/2010, pentru aprobarea Programului
“Reabilitare si modernizare – 10.000 km drumuri de interes judetean si drumuri de interes local”,
- prevederile art. I din Ordonanta de Urgenta nr. 8/2011 – pentru completarea art. 22^1 din
Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor,
- prevederile art.36 aliniatul 2, litera “b” si aliniatul 4 litera “d”din Legea
nr.215/2001- Legea administraţiei publice locale , republicată în temeiul art.III din Legea nr.286/2006,
modificată şi completată prin Legea nr.35/2008, cu modificarile si completarile ulterioare,
In baza prevederilor art. 45 al 2 lit. e din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale ,
republicată în temeiul art.III din Legea nr.286/2006, modificată şi completată prin Legea nr.35/2008, cu
modificarile si completarile ulterioare,adopta prezenta
H O T A R A R E
Art.1 . S e aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Modernizare
strazi in comuna Sohodol,jud. Alba”,conform indicatorilor tehnico-economici prezentaţi in Anexa, parte
integranta din prezenta hotarare.
Art.2. Se aproba predarea sectoarelor de drum si a terenului aferent lucrarii, catre Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Turismului, pe toata perioada de executie a lucrarilor.
Art. 3. Prezenta hotarare modifica si completeaza Hotararea nr. 3/2011 a Consiliului Local
Sohodol.
Prezenta hotarare se va comunica :

- Institutiei Prefectului - judetul Alba,
- d-lui Primar, Corches Sorin – Constantin
- compartimentului de specialitate
- se va asigura publicitatea la sediul Primariei Sohodol, jud. Alba.
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Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr. de : 8( opt) voturi favorabile, valabil exprimate care
reprezinta 72,72 % din numarul consilierilor in functie, si 88,88 % din numarul consilierilor prezenti.
Sohodol, la 23 martie 2011
Presedinte de sedinta,
Consilier, Berindei Valentin -Ioan
Contrasemneaza,
Secretar, Stan Minodora
SM/SM
Ex. 5, anexe: 1
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