
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNEI PÎRTEŞTII DE JOS

COMPARTIMENT URBANISM, AMENAJAREA TERITORIULUI 
ȘI PROTECȚIA MEDIULUI
NR. 1023 DIN  22.02.2016

R A P O R T
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”

                          Compartimentul urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului din
cadrul Primăriei comunei Pîrteştii de Jos judeţul Suceava aduce la cunoştinţa Consiliului local
şi  a  comisiei  de  specialitate  necesitatea  aprobării  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 faptul că s-a constatat  deteriorarea căii  pietonale existente  pe
tronsonul menţionat mai sus aceasta devenind greu practicabilă, circulaţia pietonilor făcându-
se pe DJ 178 A expunându-se astfel,  mai  ales  copii,  pericolului  de a  fi  accidentaţi  şi  în
conformitate  cu  prevederile  art  19  din  Ordonanţa  nr.  43/28.08.1997  privind  regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare potrivit căruia „ Consiliile
locale  vor  asigura  ,  în  intravilan,  condiţiile  de  deplasare  a  pietonilor  şi  cicliştilor,  prin
amenajări  de  trotuare  şi  piste”,  propun    aprobarea  întocmirii  acestor   documentaţii  în
vederea demarării procedurii de autorizare  şi  execuţie a lucrărilor.

                             

                                                             Referent superior,

                                                            Dranca Violeta  Maria
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