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HOTARARE 
Privind  numirea domnului Stefanica Marian  in calitate de diriginte  de santier 
pentru Proiectul integrat „ Constructie sistem de canalizare si statie de tratare a 

apei uzate, extindere retea de alimentare cu apa potabila (str.Muresului, 
str.Florilor ), modernizare drumuri comunale (asfaltare str.Libertatii, Teiului, 

Cismelutei), constructie gradinita si infiintare muzeu al satului in comuna 
Ostrov, judetul Constanta”,. 

 
 
Avand in vedere: 
- Proiectul de investitii  „ Constructie sistem de canalizare si statie de tratare a 
apei uzate, extindere retea de alimentare cu apa potabila (str.Muresului, 
str.Florilor ), modernizare drumuri comunale (asfaltare str.Libertatii, Teiului, 
Cismelutei), constructie gradinita si infiintare muzeu al satului in comuna 
Ostrov, judetul Constanta”, 
- Legea nr.50/1991 republicata privind autorizarea executarii constructiilor si 
unele masuri 
pentru realizarea locuintelor; 
- Legea administratiei publice locale nr.215/2001 cu modificarile si completarile 
ulterioare; 
- Prevederile O.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, 
a contractelor 
de concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii 
aprobata prin Legea 
nr. 337/2006, cu modifiarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul nr.448 / 3.04.2002 privind aprobarea Procedurii de autorizarea 
inspectorilor de santier, 
Examinand: 
- raportul de specialitate intocmit de doamna Gheba Mihaela  – manager 
proiect; 
- Prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia 
publica locala; 
In temeiul art.45, alin(2) lit “e” precum si art. 115 alin (1) lit “b” din Legea 
administratiei 
publice locale nr.215/2001, republicata, modificata si completata ; 
 
 



H O T A R A S T E : 
 
Art.1 Se aproba numirea domnului Stefanica Marian  in calitate de diriginte  de 
santier pentru Proiectul integrat „ Constructie sistem de canalizare si statie de 
tratare a apei uzate, extindere retea de alimentare cu apa potabila (str.Muresului, 
str.Florilor ), modernizare drumuri comunale (asfaltare str.Libertatii, Teiului, 
Cismelutei), constructie gradinita si infiintare muzeu al satului in comuna 
Ostrov, judetul Constanta”,. 
 
Art.2 Secretarul comunei va inainta prezenta hotarare tuturor persoanelor si 
institutiilor interesate. 
Prezenta hotarare a fost adoptata cu un numar de 14 voturi , din totalul de 14 
consilieri prezenti, din totalul de 15 consilieri in functie. 
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