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H O T Ă R Â R E A  Nr. 4/2011 
privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor indicatori tehnico-
economici pentru obiectivul „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 17 din 

DN24 – Satu Nou – Portari (DC1), comuna Muntenii de Sus, judeţul Vaslui 
 
Având în vedere:  

 - expunerea de motive a primarului comunei din care rezultă necesitatea 
aprobării studiului de fezabilitate şi indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
„Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 17 din DN24 – Satu Nou – Portari (DC1), 
comuna Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui, raportul de avizare al comisiei de 
specialitate, precum şi raportul compartimentului de resort; 
 -  prevederile din OrdonanŃă de urgenŃă nr. 105 din 22 noiembrie 2010 pentru 
aprobarea Programului naŃional de dezvoltare a infrastructurii;  
 - derogarea de la prevederile art. 21 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanŃele publice, cu modificările şi completările ulterioare, pentru creditele bugetare 
cuprinse în anexă pentru care nu se mai aplică reŃinerea de 10% din prevederile 
aprobate ordonatorilor principali de credite; 

- în temeiul prevederilor art. 36 alin.(1), alin. (4) lit. „d“, şi art.45 alin.2 lit.„d” 
din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
Consiliul local al comunei Muntenii de Sus, judeţul Vaslui, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate pentru obiectivul „Îmbrăcăminte 
bituminoasă uşoară pe DC 17 din DN24 – Satu Nou – Portari (DC1), comuna 
Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui”. 
 Art.2. Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici pentru 
obiectivul „Îmbrăcăminte bituminoasă uşoară pe DC 17 din DN24 – Satu Nou – 
Portari (DC1), comuna Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui”, conform anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
   Art.3. Se înaintează documentaŃia obiectivului, spre finanŃare, prin 
Programul naŃional de dezvoltare a infrastructurii (P.N.D.I.), la Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului. 
  Art.4.Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către 
primarul comunei Muntenii de Sus, judeŃul Vaslui.                                
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