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HOTĂRÂREA NR 15 

Privitor la însuşirea proceselor verbale la terminarea lucrărilor de 
Canalizare'Comuna Bunesti Judeţul Valcea 

Consiliul local Bunesti intrunit in şedinţa extraordinara din data de 29.05.2012 , la care 
participa un nr de 8 consilieri din 11 in funcţie. 

Prin hotărârea nr 10 /2012 domnul Bălan Ioan Crinu a fost ales preşedinte de şedinţa pe o 
perioada de trei luni- aprilie, mai, iunie. 

Luand in dezbatere referatul nr 2213din 28. 05.2012 , a compartimentului de resort prin 
care se propune insusirea proceselor- verbale la terminarea lucrărilor de canalizare Comuna 

Bunesti Judetul Vâlcea. 
Raportul de avizare al comisiilor de specialitate inregistrat sub nr 2214 din 28.05.2012. 
Tînand seama de raportul de avizare al proiectului de hotărâre intocmit de secretarul 
Comunei Bunesti înregistrat sub nr 2215 din 28 . o5.2012. 
In temeiul art 6 din Legea nr 52/2003 privind transparenta decizionala. 
In temeiul art 36 alin l coroborat cu art 45 si art 115 alin 1 lit b din Legea nr 215/2001 a 

administratiei publice locale ,republicata ,cu modificările si completarile ulterioare cu un nr 
7 voturi , 1 abţinere adopta următoare 

HOTĂRÂRE 

art. 1 
Consiliul Local Bunesti ,jud. Vâlcea ,isi insuseste procesul verbal de recepţie la terminarea 

lucrarilor de canalizare in Comuna Bunesti judeţul Vâlcea cu o valoare totala a investiţiei de 
3.580.707,72 lei fara TVA. 

art 2 
Consiliul local Bunesti ,jud. Vâlcea isi insuseste procesul verbal de recepţie finala la 

terminarea lucrărilor de canalizare in Comuna Bunesti ,judetul Vâlcea cu o valoare totala a 
investitiei de 3.580.707,72 lei fara TVA. 
art. 3 

Primarul Comunei Bunesti, judeţul Vâlcea va lua masuri de aducere la îndeplinire a 
prezentei hotărâri prin compartimentele de specialitate ale primarului. 

art. 4 
Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publica prin afişare si va fi comunicata 

Institutiei Prefectului -Judeţul Vâlcea. 
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