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RAPORT

Ia proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentaliei de atribuire gi
numired comisiei de evaluare a ofertelor pentru otribuireo contrqctului de achizilie

publicd de lucrdri pentru realizqrea obiectivului de investilii ,,Modernizare drum
judelean Dl 313 Km 22+507-Km- 35+087, limitd jude! Cdldragi - Axinteleo

Comisia pentru urbonism, omenojorea teritoriului, dezvoltare regionold,
protecfia mediului gi turism intrunitd in gedirytd legol constituitd in data de
16.09.20L4,oro 7000 Tiind prezenli un numdr de -/'/: consilieri judefeni, membri ai
comisiei, a luot in disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentafiei de
otribuire gi numirea comisiei de evqluare a ofertelor pentru atribuirea controctului de
achizilie publicd de lucrdri pentru realizorea obiectivului de investilii ,,Modernizare
drum judelean Dl 313 Km 22+607-Km- 35+087, limitd judel Cdldragi - Axintele".

in urma anolizei reslizote gi a dezbaterilor ce ou avut loc, astfel cum au fost
consemnate in procesul - verbal de gedinfd, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condifiile de legalitote 5i oportunitate gi de asemeneo, nu ou fost formulate
amendamente sau propuneri de modificore a confinutului proiectului de hotdrdre sus-
menlionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezboterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 olin. (4) cu trimitere Ia art. 98 din Legea nr. 215/2007, republicatd,
cu modificdrile Si completdrile ulterioare, Comisiq pentru urbonism, amenajoreo
teritoriului, dezvoltore regionald, proteclia mediului gi turism avizeozd fovorabil cu un
numdr de.pl voturi PENTR|J, proiectul de hotdrdre privind oprobarea documentaliei
de atribuire gi numires comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
de achizilie publicd de lucrdri pentru reqlizoreo obiectivului de investi.tii ,,Modernizare
drum judelean DJ 373 Km 22+607-Km- 35+087, limitd judel Cdldrogi - Axintele"gi
propune consiliului judefean odoptorea lui in forma gi conlinutul prezentote spre
dezbaterea comisiei.
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