ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRASI
COMUNA MÎNĂSTIREA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
privind aprobarea iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului
întreținere și reparații drumuri in comuna Mînăstirea, județul Călăraşi
Consiliul Local al comunei Mînăstirea, întrunit in ședința ordinară din data de 30.05.2017,
având în vedere:
 raportul de specialitate al compartimentului urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul
aparatului propriu de specialitate al primarului comunei Mînăstirea;
 avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mînăstirea;
 Acordul-cadru de lucrări nr. 5191/30.10.2013 încheiat între Primăria comunei Mînăstirea și
SC TELPRON COMEX SRL având ca obiect “Lucrări de întreținere și reparații drumuri în
comuna Mînăstirea, județul Călărași”
 Prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată;
 Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;
 Prevederile Legii 52/2003 privind transparența decizională in administrația publică locală;
 prevederile art. 36 alin. (2) lit. d si alin. 6, lit. a, punct. 4 din Legea administraţiei publice
locale numărul 215 din anul 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala republicata,
modificata si completata,
HOTĂRĂȘTE:
Art. 1. Se aprobă iniţierea unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului întreținere
și reparații drumuri în comuna Mînăstirea, județul Călăraşi, ale căror caracteristici tehnice se
regăsesc în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Costurile de realizare a investiției vor fi suportate din bugetul local al comunei
Mînăstirea, cu respectarea prevederilor legale privind achizițiile publice.
Art. 3. Se revocă Hotărârea Consiliului Local Mînăstirea nr. 25/28.03.2017 privind
aprobarea iniţierii unui proiect de investiții pentru realizarea obiectivului reabilitare străzi în zona
de locuințe Tarla 49/25/2, Parcelele 1 și 2, sat Mînăstirea, județul Călăraşi
Art. 4. Primarul comunei Mînăstirea, prin aparatul propriu de specialitate, se va ocupa cu
ducerea la indeplinire a prezentei.
Art. 5. Secretarul comunei Mînăstirea va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi
autorităţilor interesate.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Veșteman Vasile
CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR,
Năstase Ion
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Adoptată la Mînăstirea cu un număr de 15 voturi “pentru”, din 15 consilieri prezenți și 15 în
funcție.

Anexa la Hotărârea nr.43/30.05.2017
Caracteristicile tehnice ale drumurilor care fac obiectul proiectului de investiții întreținere
și reparații drumuri în comuna mînăstirea, județul călăraşi

1. Sat Mînăstirea:
Strada Traian = 130 ml x 4 m = 520 mp;
Strada Bărăgan = 200 ml x 4 m = 800 mp;
Strada Decebal = 130 ml x 4 m = 520 mp;
Strada Tineretului = 190 ml x 4 m = 760 mp;
Strada Viilor = 115 ml x 4 m = 460 mp;
Strada Păcii = 160 x 4 m = 640 mp;
Strada Grădinilor = 180 ml x 3 m x 540 mp;
Parcare = 300 mp;
Drum agricol de exploatatie = nr. 1 = 1082 x 4 m = 4328 mp;
Strada Cazanelor = 275 ml x 4 m = 1100 mp;

2. Sat Sultana:
Strada Narciselor = 112 ml x 4 m = 448 mp;
Strada Malu Rosu = 120 ml x 3 m = 360 mp;
Strada Trandafirilor = 110 ml x 4 m = 400 mp;
Strada Lalelelor = 110 ml x 4 m = 440 mp;
Strada Zambilei = 240 ml x 4 m = 960 mp;
Strada Baltii = 130 ml x 3 m = 390 mp;

3. Sat Coconi:
Strada Socului = 115 ml x 3 m = 345 mp;
Strada Liliacului = 405 ml x 3 m = 1215 mp;
Strada Morii = 153 ml x 3 m = 459 mp;
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