
 
H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea fazelor Notă conceptuală şi Temă de proiectare, în vederea elaborării 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare și modernizare  străzi în 

orașul Slănic, județul Prahova ,, 
     Consiliul Local al oraşului Slănic, judeţul Prahova, convocat în baza art. 133, alin (1) din 
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57 din 03.07.2019  privind Codul administrativ, modificat şi 
completat ulterior; 

            Având în vedere  referatul de aprobare  prezentat de Primarul orașului Slănic, nr. 1918/58     
din  18.02.2021 ,    Raportul de specialitate al Compartimentului achiziţii publice  , nr. 1919/59 din 
18.02. 2021  

 Având în vedere prevederile : 
- art. 1. alin. (2), art. 3, art. 4 , art. 5 alin (2) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 

conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

         Ţinând seama de avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al oraşului 
Slănic; 

    În temeiul art  129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), alin.(14),  art. 139, alin.(1)  şi ale art. 196 
alin. (1) lit. a)  din OUG nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare;    

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art. 1. - Se aprobă Nota conceptuală în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiţii „ Reabilitare și modernizare  străzi în orașul Slănic, județul 
Prahova ,, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. - Se aprobă Tema de proiectare în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiţii, ,, Reabilitare și modernizare  străzi în orașul Slănic, județul 
Prahova ,, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. -  Se împuterniceşte primarul oraşului Slănic să semneze toate documentele necesare 
realizării obiectivului propus în prezenta hotărâre. 

 Art. 4. -  Prezenta  hotărâre  va fi  comunicată celor în drept,  prin grija secretarului orașului 
Slănic  şi dusă la îndeplinire, prin grija Primarului oraşului Slănic , prin aparatul de specialitate al 
primarului. 

PREŞEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
EMIL  MEȘTERU                                                                                                                             

                                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                  SECRETAR general al UAT SLĂNIC 

                                                                                ISABELA CERASELLA COJOCARU 

Slănic,  25 februarie  
Nr.  19      
                         
Vot liber.  Hotărârea a fost adoptată cu  15 voturi  „pentru”, 0 „împotrivă” şi 0  „abţinere”. 
Consilieri aleşi: 15, consilieri prezenţi: 15, cvorum necesar:8 (majoritate simplă) 
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