
RO I\TIANIA
JUDETUL CARAS . SEVERIN

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI OBREJA

I{OTARARE
privind executarea de lucrlri de reabilitare gi intrefinere strlzi gi alei pietonale in

Consiliul Local al comunei Obreja, judelul

30,09.2020;

comuna Obreja

Carag-Severin, intrunit in gedin{a ordinar6 din data de

VdzAnd referatul de aprobare qi Proiectul de hotdrAre privind executarea de lucrdri de intrefinere

strdzi in comuna Obreja;
y1z;ndraportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al

primarului comunei Obreja la acest proiect de h

V6zend avizul favorabil al comisiei pentru act omico-financiare, agriculturd,amenajarea

teritoriului gi urbanism, protecfia -.di,tlui Ei tu cadrul consiliului Local obreja la acest

proiect de hotdrdre;

Av6nd in vedere prevederile art. 8 litera "g" din ordonanfa nl. 2112002 privind Gospoddrirea

localitdlilor urbaneqi rurale, cu completlrile 9i modificarile ulterioare;

in temeiul art. l29,alin. (2), lit. "b" 9i "d", alin. (4) litera "d", alin (7), lit' "m", art' 139, alin' (1) qi

art. 196 din OUG 5712019 privind Codul administrativ

HorAnAgrn:
Art. I Se aproba executarea de lucrari de reabilitare pe aleea pietonald din satul obreja, de la casa

cu nr. 292 p;tndla casa cu ff. 299, pe o lungime ae )+S m, cu o valoare de 79'921' 34 lei exclusiv

linere pe strdzile Ei aleile pietonale din comuna

circulaliei.
ilor prevdzute Ia art. I Ei 2 dinprezenta hot6rdre

vor fi suportate de la bugetul local al comunei Obreja'

Art. 4 primarul comunei Obreja, domnul Peia Ion, este mandatat sd facd toate demersurile qi sd

semneze documentele necesare in vederea realiz rii acestor lucrdri.

Art. 5 prczentahotdrdre intrd in vigoare qi se comunicd potrivit art. 197-199 din oUG 5712019

privind Codu cu modific[rile ulterioare:

- Insti i judePlui Carag-Severin;

- Primarului comunei Obreja;
- Cet6tenilor comunei Obreja prin afiEare la sediul qi pe site-ul Primdriei Obreja'
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