oMÂN
HOTĂRÂRE

privind: aprobarea documentaţiilor tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştea (DJ
701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)", în fazele Proiect pentn
autorizarea executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de
organizare a execuţiei lucrărilor - P.O.E.
Consiliul Judeţean Teleorman, întrunit în şedinţă ordinară, conform prevederilo)
art. 178 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvemului nr. 57/2019 privind Codu
administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 5758 din 11.03.2022 al preşedintelui Consiliulu
Judeţean Teleorman;
- raportul de specialitate nr. 6497 din 18.03.2022 al Direcţiei Tehnice Ş
Administrarea Patrimoniului privind aprobarea documentaţiilor tehnico-economic!
pentru obiectivul de investiţii "Modernizare DJ 601 B, Cosmeşti (DJ 601C) - Siliştel
(DJ 701), km 14+540 - km 22+704 (L=8,164 km)", în fazele Proiect pentru autorizare:
executării lucrărilor de construire - P.A.C. şi Proiect de organizare a execuţiei lucrărilo
- P.O.E.;
- avizul de legalitate nr. 6099NUA din 15.03.2022 al Direcţiei juridice;
- adresele S.C. VEGAMAR S.R.L. nr. 260/01.07.2021, nr. 274/08.07.2021, nI
291/21.07.2021, nr. 302/27.07.2021, nr. 336/18.08.2021 şi nr. 385/22.09.2021
înregistrate la Consiliul Judeţean Teleorman cu nr. 12470/02.07.2021, nI
13042/09.07.2021, nr. 13755/21.07.2021, nr. 14131/28.07.2021, nr. 15540/18.08.202
şinr.17763/22.09.2021;

- scrisorile de înaintare ale S.c. ROAD PROJECT S.R.L. nr. 52/10.08.2021, ru
57/03.09.2021, nr. 85/30.09.2021 şi nr. 94/11.10.2021, înregistrate la Consiliul Judeţeru
Teleorman cu nr. 15086/10.08.2021, nr. 16629/03.09.2021, nr. 18263/30.09.2021 şi ru
19038/11.10.2021;
- avizul nr. 3 din 10.03.2022 al Consiliului Tehnico-Economic;
- avizele comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate al
Consiliului Judeţean Teleorman;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare ~
conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectele
de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modifiările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele public
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
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