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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea realizării documentației necesare pentru întocmirea proiectului  aferent obiectivului de 

investiţie ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de Jos, județul Argeș”         

   

         Consiliul Local al comunei Bughea de Jos, județul Argeș întrunit în ședință extraordinară 

          Având în vedere: 

➢referatul de aprobare  întocmit de primarul comunei pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea 

realizarea documentației necesare pentru întocmirea proiectului  aferent obiectivului de investiţie ,, Asfaltare 

drumuri locale în comuna Bughea de Jos, județul Argeș” , înregistrat cu nr. 4608/20.08.2020 și raportul de 

specialitate întocmit de compartimentul de specialitate al comunei Bughea de Jos, înregistrat cu nr. 

4609/20.08.2020 

➢ prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată cu modificările și completările ulterioare 

➢prevederile Legii nr. 27/2015 privind Codul Fiscal,   

➢prevederile Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

    ➢prevederile  art.129, alin 2, litera (b), alin 7 lit. (m) art 128 alin. (2) și art196 alin.(1) lit b din Ordonanța de 

urgență nr. 57/2019 privind Codul administrative 

➢ avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bughea de Jos;  

 Reținând dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în Administrația publică locală 

        În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin.(1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ 

 

HOTĂRĂȘTE, 

 

     Art.1. Se aprobă  realizarea documentației necesare pentru întocmirea proiectului  aferent obiectivului de 

investiţie ,, Asfaltare drumuri locale în comuna Bughea de Jos, județul Argeș”   

      Art.2.  Sumele necesare întocmirii documentației vor fi asigurate din bugetul local de venituri și cheltuieli al 

comunei Bughea de Jos 

      Art.3. Primarul comunei va urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, în baza 

prevederile legale.      

      Art.4.  Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoștință publică prin grija secretarului general al comunei și  

comunicată Instituției Prefectului – județului Argeș. 

                                

                                           

          Preşedinte de şedinţă ,                                                                        Contrasemnează pentru legalitate 
                       Consilier local,                                                                                                Secretar general,  

              Ion Vlãdescu                               Bianca  Golumbeanu 
                                       
                      

                           

 

 

 

          

        

   Nr.44/28 august 2020 

 

 Total consilieri 13 din care 11 prezenți 11  voturi pentru, 0  voturi contra,0  abțineri. 
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