
ROMÂNIA
JUDEŢUL VRANCEA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA

HOTĂRÎREA NR. 10
DIN 29.03.2018

PENTRU APROBAREA DOCUMENTAŢIEI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU
INVESTIŢIA « BALASTARE DRUM DE INTERES LOCAL, COMUNA SIHLEA, SAT
SIHLEA, JUDETUL VRANCEA»

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SIHLEA, JUDEŢUL VRANCEA, ÎNTRUNIT ÎN
ŞEDINŢĂ ORDINARĂ,

-avînd în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărîre iniţiat de primarul comunei
Sihlea, judeţul Vrancea, pentru aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru investiţia
« Balastare drum de interes local, comuna Sihlea, sat Sihlea, judetul Vrancea»;
-avînd în vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea, la proiectul de hotărîre pentru
aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru investiţia «Balastare drum de interes local,
comuna Sihlea, sat Sihlea, judetul Vrancea »;
-avînd în vedere avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Sihlea, judeţul
Vrancea, la proiectul de hotărîre pentru aprobarea documentaţiei tehnico- economice pentru
investiţia «Balastare drum de interes local, comuna Sihlea, sat Sihlea, judetul Vrancea»;
-în baza art. 20 , alin. 1  , lit. « i « , art. 44 , alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
-în temeiul art. 36 , alin. 2 , lit. “ b “ , alin. 4 , lit. “ d “ , art. 45  , alin. 2 , lit. « a « , art. 115 ,
alin. 1  , lit. « b « , art. 126 din Legea nr. 215 / 2001 privind administraţia publică locală,
republicată,cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE :

ART. 1 Se aprobă documentaţia tehnico- economică pentru investiţia «Balastare drum de interes
local, comuna Sihlea, sat Sihlea, judeţul Vrancea» întocmită de S.C. EURO PROIECT
S.R.L.FOCŞANI, cuprinzînd memoriu tehnic, deviz general, plan amplasament în număr de 6
file, conform anexei la prezenta hotărîre.

ART. 2 Prevederile prezentei hotărîri vor fi comunicate compartimentului contabilitate-
cheltuieli, biroului achiziţii publice, investiţii din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Sihlea, Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea şi aduse la cunostinţă publică prin
grija secretarului comunei Sihlea, judeţul Vrancea.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                           CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI SIHLEA
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