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JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL
ORASULUI OTOPENI

HOTARARE
privind

nr.26118'07'2013
de modificare si completare a Hotararii consiliului Local al orasului otopeni
de investitii din
reactualizarea valorilor investitiilor si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele
judetul llfot; Modernizare
orusul Otopeni "Modernizarea infrastructurii rutiere din orasul Otopeni,
- Calea Bucurestilor:
colective
de
locuinte
din
zona
arhitectwala si peisagistica a spatiilor verzi
in orasul Otopeni;
Dezvoltarea si modernizarea siitemului de iluminat,public, cu retea subterana'
prevenirea
si instalarea sistemului de supraveghere video pentru cre$terea siguranYei Si

Achizitionarea

otopeni
criminalitdlii in orasul otopeni" conform Planului Integat deDezvoltare urbana al orasului

consiliul Local al orasului otopeni, intrunit in sedinta extraordinara, astazi 07 .02.2014;
Avand in vedere:
expunerea de motive a primarului orasului Otopeni la proiectul de hotarare;
Raportul de specialitate Serviciului Buget - Investitii;
Raportul de avizare al comisiei pentru Proglame de Dezvoltare Economico-Sociale,
Buget, Finante, Administrarea Domeniului Public si Privat, Servicii, Comert si
priiatizare si al Comisiei pentru Administratie Publica Locala, Juridica, Apararea
Ordinei Publice, Respectarea Drepturilor si Libertatilor Cetatenilor;
Hotararea Consiliului Local al orasului otopeni nr. 60/5.03.2010 privind aprobarea
"Planului integrat de tlezvoltare urbana al orasului Otopeni"
Hotararea Consiliului Local al orasului otopeni nt.61/5.03.2010 privind "Aprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de investitii din orasul otopeni"
Hotararea Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 70/06.05.2010 privind aprobarea
documentatiei tehnico-economice pentru "Modernizarea infrastructurii rutiere din orasul
otopeni, judetul ltfov; Modernizare crhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi dln zona de
lociinte colective - Calea Bucurestilor; Dezvoltarea si modernizarea sistemului de iluminat
public,
cu retea subterana, in orasul Otopeni; Construire parcari multietaiate automatizdte
'aferente
zonelor de locuinte colective-Calea Bucurestilor Achizitionarea si instalarea sistemului.
"
de supraveghere video pentru cre;terea siguranlei Si prevenirea criminalitdlii in orasul Otopeni
prevederile ghidului sblicitantului pentru Programul Operational Regional 2007 -2013,
Axa prioritara 1 - sprij inirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere,
Domeniul Major de interventie f . i. - Planuri integrate de dezvoltare urbana,
Subdomeniul Cenue urbane;

prevederile Hotararii Consiliului Local al orasului Otopeni nr. 261!8.07.20.13 privind
reactualizarea valorilor investitiilor si indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele de
investitii din orasul Otopeni "Modernizarea infrastructurii rutiere din orasul Otopeni, judetul
Ilfov; Modernizare arhitecturala si peisagistica a spatiilor verzi din zona de locuinte colective Calea Bucurestilor; Denoltarea si modernizarea sistemului de iluminat public, cu retea
subterana, in orasul otopeni; Achizitionared si instalarea sistemului de suprweghere video

.t

in orasul otopeni" conform Planului
lr(nlru cresterea siguranlei $i prevenirea uiminalitdlii

lntegrat de Dezvoltare Urbana al orasului Otopeni
i
publice locale,
Prevederile art. 36 alin.2lit. "b" din Legea nr. 21512001- Legea administratiei
.r
cu modificarile si completarile ulterioare;
" ronublicata,

publica
ln temeiul prevederilor art. 45, alin. 1 din Legea nr. 2151200I privind administratia
locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

IIOTARASTE:

Art. 1. Se modifica si se completeaza anexa la Hotararea consiliului Local al orasului otopeni

.2013 privind reaciualizarea valorilor investitiilor si indicatorilor tehnico-economici
din
pentru obiectiveie de investitii din orasul Olopeni " Moclernizarea infrastructurii tutierezona
verzi din
orasul Ofopeni, iudetul llfot; Modernizare arhiteiturala si peisagistica a spatiilor
de iluminat
sistemului
modernizarea
de locuinti colictive - Calea Bucurestilor; Dezvoltarea si

nr.
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26118.07

fu
public, cu retea subterana, in orasul otopeni; Achizitionarea si instalarea sistemului
'rrpr*"ghnrn video pentru cre;terea siguranlei si prevenirea criminatitdlii in orasul Otopeni"
confonri ptanului Integrat de OezvoltarJ Urbana al orasului Otopeni

la

punctele

l,si 2 privind

Modernizarea infrastructurii rutiere din orasul Otopeni, judetul Ilfov Modernizare
Bucurestilor'
arhitecturala si peis*gisticd a spatiilor verzi din zona de.locuinte colective - Calea
anexei la prezenta
conform planulii Inigrat de Iienoltare I1rbana al orasului Otoperli, conform
"

hotarar€;

Art.2. Celelalte prevederi

ale
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