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Comisia pentru urbanism, amenajarea teritoriului,
dezvoltare regionald, protecgia mediului gi turism

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobareo documentaliei de otribuire gi
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achizilie

publicd de lucrdri lo obiectivul " Pod peste rdul Prahova la Dridu, Dl 707, km 52+759"
- rest de executat

Comisia pentru urbanism, amenojarea teritoriului, dezvoltare regionold,
proteclia mediului gi turism intrunitd in gedil[tp legal constituitd in data de
09.12.2014,oro L100 Tiind prezenli un numdr a, 7 - consilieri judefeni, membri ai
comisiei, a luat in disculie proiectul de hotdrdre privind oproborea documentaliei de
atribuire gi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru otribuirea contractului de
ochizilie publicd de lucrdri lo obiectivul " Pod peste rdul Prshovo la Dridu, DJ 707, km
52+759" - rest de executot.

in urma anolizei realizate gi o dezbaterilor ce ou avut loc, ostfet cum au fost
co'rtsemnate in procesul - verbal de gedin.td, s-o hotdrdt cd proiectut de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitate gi oportunitate gi de qsemeneo, nu ou fost formulate
omendomente sau propuneri de modificare o confinutului proiectului de hotdrdre sus-
mentionat.

Avdnd in vedere rezultatul dezbaterilor 5i voturile exprimate, in temeiul
prevederilor art. 54 alin. (4) cu trimitere la art. 98 din Legeo nr. 275/200L, republicatd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, Comisio pentru urbanism, omenajarea
teritoriului, dgzvoltare regionald, proteclia mediului gi turism avizeazd fovorobil cu un
numdr d, 3 voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind aproborea documentaliei
de otribuire gi numireo comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului
de achizi.tie publicd de lucrdri la obiectivul " Pod peste rdul Prahova la Dridu, DJ 707, km
52+759" - rest de executot gi propune consiliului judelean adoptarea lui in forma Si
continutul prezentote spre dezbaterea comisiei.
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