
ROMANIA 
COMUNA PESCEANA 

JUDEŢUL VALCEA 
Tel/fax 0350525000 E-mail primaria_pesceana@yahoo.com 

CONSILIUL LOCAL PESCEANA

H O T Ă R A R E A  Nr. 12.

Privitor la -Aprobarea lucrărilor de construire Poduri pe DC 92 la km. 0+524
şi km.0+840 în satul Ursoaia, Comuna Pesceana, pe situaţii de urgenţă.

Consiliul Local Pesceana,judeţul Vâlcea întrunit în şedinţă ordinară la data de 
30.01.2015, la care participă un număr de 11 consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie.

Văzând că prin Hotărârea nr.l /30.01.2015 domnul consilier Popa Eugen-Alin a 
fost ales preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 Ivmi (ianuarie,februarie şi martie 2015).

Luând în dezbatere referatul înregistrat sub nr. 258 / 28.01.2015 ,prin care se 
propune Aprobarea lucrărilor de construire Poduri pe DC 92 la km. 0+524 şi km.0+840 
în satul Ursoaia, Comuna Pesceana, pe situaţii de urgenţă.

Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local Pesceana-comisia 
de buget-finanţe,înregistrat la nr.259/ 30.01.2015.

Ţinând seama de raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre,înregistrat 
la nr.260 din 30.01.2015, întocmit de secretarul comunei Pesceana.

A

In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001, privind administraţia publică 
locală,republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Regulamentul privind 
gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice 
periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă 
şi poluări marine în zona costieră aprobat prin Ordinul comun ministrului administraţiei 
şi internelor şi ministrului mediului şi pădurilor 192/1422/din anul 2012.

în temeiul art.45.alin.(l) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, 
republicată,cu un număr de 11 voturi ‘pentru’,adoptă următoarea:

H O T Ă R Â R E :

Art.L Se aprobă lucrări de construire Poduri pe DC 92 la km. 0+524 şi km.0+840 
în satul Ursoaia, Comuna Pesceana, pe situaţii de urgenţă.

Art.2. Secretarul comunei Pesceana,Judeţul Vâlcea, va comunica prezenta 
hotărâre Instituţiei Prefectului-Judeţul Vâlcea .

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
POPA EUGEN/iALIN

Pesceana,30.01.2015
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