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Nr. 989 din 18.02.2016

EXPUNERE DE MOTIVE
la Proiectul de hotărâre privind  aprobarea întocmirii tuturor documentaţiilor

de proiectare 
(deviz general, proiect tehnic, caiet de sarcini,detalii de execuție, verificare și

asistență tehnică) pentru obiectivul de investiţie :  ”Amenajare/pavare
căi pietonale pe DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei  Pîrteştii de

Jos până la limită UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul
Suceava”

         Având  în  vedere  prevederile  Hotărârii  Consiliului  Local  nr.
5/28.01.2016  privind  aprobarea  bugetului  de  venituri  și  cheltuieli  al
comunei Pîrteştii de Jos, jud. Suceava și a Programului  de investiții pentru
anul 2016  care cuprinde obiectivul ”Amenajare/pavare căi pietonale pe
DJ 178 A de la sediul Primăriei comunei  Pîrteştii de Jos până la limită
UAT cu Cacica, comuna Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava”

         Luând în considerare 
-prevederile  art.19  din  Ordonanţa  nr.  43/28.08.1997  privind  regimul
drumurilor,  republicată,  cu modificările  și  completările  ulterioare conform
căruia „ Consiliile locale vor asigura, în intravilan, condiţiile de deplasare
a pietonilor şi cicliştilor, prin amenajări de trotuare şi piste”,
-faptul  că  trotuarul  actual  este  deteriorat  iar  majoritatea  cetățenilor  se
deplasează pe carosabil ceea ce prezintă un real pericol de accidentare 
-conform  alocării  bugetare  suma  necesară  demarării
lucrărilor/documentațiilor a fost repartizată începând cu trimestrul I al acestui
an, 
     consider  oportună  demararea  procedurilor  de  întocmire  a  acestor
documentaţii  descrise  în  titlul  prezentei  expuneri  de  motive  precum  și  a
lucrărilor privind realizarea proiectului propus.
          Faţă de cele prezentate propun Consiliului  local  Pîrteştii  de Jos
analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia în forma prezentată.

Primar,
Toma Ioan-Pavel
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