ROMANIA
JUDETUL ILFOV
CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI OTOPENI

HoTARARE

privind aprobarea incheierii Actului aditional nr. 3 la Contractul de proiectare
Ei executie de lucriri pentru obiecfivul de investi,tie ,,Infrastructuri de bazi itr Orarul
Otopeni" nr, 15836 din 12.09,2011

Consiliul Local
....... 3 /. {. 6...J f:.1#.
-

al

Oraqului Otopeni, intrunit

in gedinli ordinari in

data

de

AvAnd in veiere:
raportul Direc[iei Buget - Investilii la proiectul de hotlr6re;
expunerea de motive a primarului la proiectul de hotarare;

-

-

-

raportul de avizare al Comisiei pcntru programe de Dezvoltare EconomicoSociale, Buget, Finan{e, Administrarea Domeniului public si privat, Servicii qi
Come4 si al Comisiei Administralie Publicb Local6, Juridic6, Apirarea Ordinii
Publice, Respectarea Drepturilor Si Libeftdlilor CetAlenilor la proiectul de
hotirdre;
prevededle Hotirdrii Consiliului Local al Orasului Otooeni rv. 125 din
22.12.2010 privtrd,,aprobarea documewa|ei de atribuie gi declangarca
procedurii in vederea aprobdrii contractului de achizili.e publicd dupd ptocedura
licitalie deschisd penttu proiectarea ti execulia obiecth)ului de inyestilie
,, htfrastructutd de bazd in Ora$ul Otopeni" precum fi constituirca comisiei de
etaluare ";
p.evededle Contractului de proiectare $i executie de lucdri pentuu obiectivul de
in\esti,tie ,,Itlfrastntcturd de bazd in OraSul Otopeni" nr. i5836 din l2.Og,20ll
astfel cum a fost acesta semnat de cAtrc p5xfile contractanteJ cu modificfuile si

completarile ulterioare;
prevederile Legii w. 273/2006 pi,'tnd finanlele publice locale, cu modifictuile si
completdrile ulterioare;
in temeiul aft. 36 alin. (1), alin (2) lit. b) si alin (4) lit. b) coroborat cu art.45 alin. (2)
lit. b) din Legea administra{iei publice locale ft.215/2001, republicati, cu modificirile qi
complettuile ulterioare,

-

HOTAR,4STE:
Art. 1, Se aprobd ?ncheierea Actului adifional nr. 3 la Contractul de proiectare qi
exeautie de lucdri penhr obiectivul de irvestilie ,Jnfrastructurd de bazd in Orapul

t.

15836 din 12.09.2011,
prezenta
din
hotirdre.

Otopeni"

in forma prezentati

Art, 2. Ducerea la

indeplinire a prezentei
Oragului Otopeni si Dirocliei Buget - Investitii.

Anexa ce face parte integranti

se incredinJeazd Primarului

PRE$EDINTE DE $ED

Contrasemn€azi,
SECRETAR,

Otopeui

NL

23

din 3n

a6

2or7

