ROMANIA
JUD. CONSTANTA
ORASUL MURFATLAR
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA
NR. 84

din 31.08.2016

privind aprobarea intocmirii unei expertize tehnice-extrajudiciare in vederea stabilirii
masurilor de protejare/intretinere la lucrarile de Reabilitare si Modernizare 26 strazi in
orasul Murfatlar, jud Constanta

Consiliul Local Murfatlar intrunit in şedinţa ordinara azi, 31.08.2016;
Vazand:
- Proiectul de hotarare prezentat de Primarul orasului Murfatlar, Valentin
Saghiu ;
- Raportul tehnic de specialitate intocmit de dra ing. Sandu Nina;
- Avizul comisiilor nr.1 si 4;
- Avizul de legalitate al secretarului;
In temeiul prevederilor
art.36 alin. 2 lit.c, art.45 , art.
115 al.1 lit.b , din
nr.215/2001 Legea administratiei publice locale, republicata, Consiliul Local Murfatlar,

Legea

HOTARASTE:
Art. 1 – Aprobarea intocmirii unei expertize tehnice-extrajudiciare in vederea
stabilirii masurilor de protejare/intretinere la lucrarile de Reabilitare si Modernizare 26
strazi in orasul Murfatlar, jud Constanta cu urmatoarele obiective:

1. stabilirea stadiului fizic al lucrărilor începute/executate pentru
străzile (Bradului, Caisilor, Matei Corvin, Intrarea Fântânitei, Serpelea, Matei Basarabi,
Nicolae Iorga, Aleea Deversorului, Aleea Macului) ce fac parte din proiectul Reabilitare si
modernizare 26 străzi în orasul Murfatlar, jud. Constanta - obiectul Contractului de lucrări
nr. 1649/09.03.2016 încheiat între U.A.T Oras Murfatlar si S.C Telor Invest S.R.L.
2. stabilirea valorii lucrărilor începute/executate, identificate la
Stadiul fizic conform punctului 1, stabilit pe baza devizului ofertă (articole, preturi) al
executantului ce face parte din contractul de lucrări.
3. stabilirea măsurile care trebuie luate în vederea protejării/
întretinerii lucrărilor executate la stadiul fizic actual, în situatia în care aceste lucrări vor fi
sistate pentru o perioadă mai lungă de timp (circa 6 luni), până la clarificarea aspectelor
juridice.
4. stabilirea de către expert dacă se sustin reclamatiile cetătenilor
orasului Murfatlar cu privire la dificultatea circulatiei pietonale si auto pe aceste drumuri,
a imposibilitătii accesului auto în incinta curtilor si a infestării aerului cu praf de var.
Art. 2 – Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.

Art.3

Secretarul orasului va comunica prezenta Institutiei Prefectului – Judetul
Constanta, primarului orasului Murfatlar si tuturor factorilor interesati.
Prezenta a fost adoptata cu ......15........ voturi pentru, .....2.........
abţineri, ..…-... voturi impotriva.

PRESEDINTE,
SAMOILA MARIAN

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

