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Comisio juridicd, de disciPlind,
drepturi, obligolii 5i incompotibilitdli

RAPORT

Ia proiectul de hotdrdre privind aprobarea revocdrii dreptului de administrare

asupra drumului judefeon DJ 305A conferit Ministerului Dezvoltdrii Regionale 5i
Administraliei Publice (fostut Minister al Dezvoltdrii Regionale 5i Turismului), a

documentatiei de atribuire gi numirea comisiei de evaluqre a ofertelor pentru
qtribuirea coitrqctutui de achizigie pubticd de lucrdri pentru reqlizqrea obiectivului

de investilii ,,Reabilitare drum judelean DJ 306A, Ciochina - Crunfi, km 4 + 573 - km
72+309"

Comisia juridicd, de disciplind, drepturi, obligalii 5i incompatibilitdli intrunitd in

gedinld tegal constituitd in dats de 76.09.2074 ora 73007iind prezenli un numdr de

- consilieri judefeni, membri qi comisiei, a luot in disculie proiectul de hotdrdre

privind aprobarea revocdrii dreptului de odministrore osupro drumului iude.tean DJ

306A conferit Ministerului Dezvoltdrii Regionale gi Administroliei Publice (fostul

Minister al Dezvoltdrii Regionale gi Turismului), a documentaliei de atribuire 5i
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea controctului de achizilie

publicd de Iucrdri pentru reolizorea obiectivului de investilii ,,Reabilitare drum
judefeon DJ 905A, Ciochino - Crunfi, km 4 + 513 - km 12+309".

in urmq analizei realizate gi o dezbaterilor ce su ovut loc, astfel cum au fost
consemnote in procesul - verba! de gedin!6, s-o hotdrdt cd proiectul de hotdrdre

' intrunegte condiliile de legalitate gi oportunitate gi de osemeneq, nu au fost formulate
amendqmente squ propuneri de modificare o conlinutului proiectului de hotdrdre sus-

menlionat.
Avdnd in vedere rezultotul dezboterilor gi voturile exprimate, in temeiul

prevederilor ort, 54 alin. @) cu trimitere la ort. 98 din Legea nr. 2L5/2001, republicotd,

cu modificdrile gi completdrite ulterioore, Comisia iuridicd, de d'sciplind, drepturi,

obligofii gi incompatibititdli ovizeazd favorobi! cu un numdr de 5 voturi PENTR|J,

proiectul de hotdrdre privind oproborea revocdrii dreptului de administrare osupra

drumului judelean DJ 306A conferit Ministerului Dezvoltdrii Regionole 9l
Administrofiei Pubtice (fostut Minister al Dezvoltdrii Regionale 5i Turismului), o

documentofiei de atribuire gi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru

otribuireo contractutui de achizilie publicd de lucrdri pentru reolizareo obiectivului de

investilii ,,Reabilitare drum iude.tean DJ 306A, Ciochina - Crunfi, km 4 + 573 - km

L2+309" gi propune consiliului judeleon adoptarea lui in forma 5i conlinutul

preze ntate spre d ezbqterea comisiei.
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