ROMÂNIA
JUDETUL TELEORMAN
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BEUCA
HOTĂRÂRE
privind aprobarea întocmirii documentaţiei necesare efectuării
studiului de fezabilitate pentru „Execuţie lucrări pe drumul comunal DC 50 Beuca – Plopi – Zîmbreasca,
drumri laterale, podeţe, trotuare şi amenajări întrări în curţi, în comuna Beuca, judeţul Teleorman”
Consiliul Local al comunei Beuca, judeţul Teleorman, întrunit în şedintă ordinară pe luna iulie 2011,
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beuca, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub
nr.1786/08.07.2011;
- raportul de specialitate al doamnei Mincă Iuliana Liliana, referent cu atribuţii de contabil din cadrul
aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.1787/08.07.2011;
- avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Beuca;
- prevederile Legii nr. 273/2006 finanţele publice locale ;
În baza prevederilor art. 4, alin. (1), lit.”b” şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2), lit. „b”, alin.(4), lit. „d” şi ale art. 45 din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. Se aprobă întocmirea documentaţiei necesare efectuării studiului de fezabilitate pentru
„Execuţie lucrări pe drumul comunal DC 50 Beuca – Plopi – Zîmbreasca, drumuri laterale, podeţe,
trotuare şi amenajări întrări în curţi în comuna Beuca, judeţul Teleorman”
Art.2. Primarul comunei Beuca, judeţul Teleorman şi compartimentul buget-finanţe, contabilitate, taxe
şi impozite locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului vor duce la îndeplinire prevederile
prezentei hotărâri.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi transmisă autorităţilor şi persoanelor interesate de către secretarul
comunei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Polojan Ionel,

Contrasemnează,
pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI BEUCA,
Marinescu Antonică

COMUNA BEUCA,
Nr.52 din 14 iulie 2011

Prezenta hotărâre a fost adoptata in şedinţa ordinara din data de 14.07.2011 cu un număr de 10 voturi
,,pentru,, , 10 voturi ,,împotriva,, , __ abţineri, din totalul de 11 consilieri in funcţie din care 10 prezenţi.

