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

RAPORT

la proiectul de hotdrdre privind aprobored documentaliei de atribuire gi
numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea controctului de ochizilie

publicd de lucrdri lo obiectivul "Modernizare gi reobilitare drum judeledn Dt 702H Km
66+377-78+862o

Comisia pentru urbonism, omenajarea teritoriului, dezvoltare regionald,
protec.tia mediului gi turism intrunitd !4 Sedinyd legal constituitd in data de 27.70.201-4
,oro 1000 fiind prezenli un numdr de * - consilierijudefeni, membri ai comisiei, a luot
in disculie proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentoliei de otribuire gi
numirea comisiei de evaluare o ofertelor pentru atribuireo contractului de achizilie
publicd de lucrdri lo obiectivul "Modernizare gi reabilitare drum judelean DJ 702H Km
66+377-78+862".

in urma analizei reolizate gi o dezboterilor ce au ovut loc, astfet cum au fost
consemnote in procesul - verbal de gedinfd, s-s hotdrdt cd proiectul de hotdrdre
intrunegte condiliile de legalitote 5i oportunitate $i de asemenea, nu au fost formulate
omendamente squ propuneri de modificore a conlinutului proiectului de hotdrdre sus-
men.tionat.

Avdnd in vedere rezultotul dezboterilor gi voturile exprimate, in temeiul
prevederilor ort. 54 olin. H) cu trimitere lo art. 98 din Legea nr. 275/2001, republicqtd,
cu modificdrile gi completdrile ulterioore, Comisia pentru urbanism, omenajarea
teritoriului,.dezvoltare regionald, proteclia mediului gi turism avizeazd favorobil cu un
numdr ae Y voturi PENTRIJ, proiectul de hotdrdre privind aprobarea documentaliei
de otribuin Si nu*irea comisiei de evaluare a ofertelor pentru otribuirea controctului
de achizilie publicd de lucrdri Ia obiectivul "Modernizore gi reabilitare drum judelean Dl
102H Km 66+317-78+862"9i propune consiliului judefeon adoptarea lui in formo gi
confinutul prezentate spre dezbatereo comisiei.
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