
ROMANIA
JUDEŢUL MARAMURES-comuna SALSIG 
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR.31 
din 6 mai 2022

privind aprobarea Raportului de expertiza tehnica „Pod peste Valea Sălajului în 
comuna Salsig, judeţul Maramureş"

Având in vedere proiectul de hotarare nr.32/19.04.2022 initiat de primarul 
comunei, insotit de referatul de aprobare al acestuia înregistrat sub nr. 1298 din 
19.04.2022 prin care se propune aprobarea Raportului de expertiza tehnica „Pod 
peste Valea Sălajului in comuna Salsig, judeţul Maramureş";

-raportul compartimentului de resort înregistrat sub nr.1299 din 19.04.2022;
-raportul de expertiza tehnica „Pod peste Valea Sălajului in comuna Salsig, 

judeţul Maramureş"- elaborat de S.C. DRUMEX S.R.L. Cluj Napoca -  prin expert tehnic 
dr.ing. Mihai lliescu;

Ţinând cont de avizul „Comisiei pentru buget-finante, proiecte, agricultura, 
protecţia mediului, activitati social-culturale si culte", din cadrul Consiliului Local 
Salsig;

-avizul secretarului general al comunei pe proiectul de hotarare;
In conformitate cu prevederile:
-art.7 alin.(62) din legea nr.50/1991 privind autorizarea lucarilor de constructii( 

(rl), cu modificările si completările ulterioare;
-legii nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii (rl2);
- O.G. nr.2/2000 privind organizarea activitatii de expertiza tehnica judiciara si 

extrajudiciara, cu modificările si completările ulterioare;
Luând in considerare prevederile legii nr.52/2003 privind transparenta 

decizionala in administraţia publica (rl), si ale legii nr.24/2000 privind normele de 
tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative (rl2);

In temeiul art.129 alin.(2) lit.„b" coroborat cu alin.(4) lit.„d", alin. (7) lit.„m" si 
alin.(14), art.196 alin.(l) lit.„a" si art.197 alin.(l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările si completările ulterioare;

Consiliul Local al comunei Salsig, întrunit in şedinţa ordinara din data de 06 
MAI 2022,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1.Se aproba Raportul de expteriza tehnica „Pod peste Valea Sălajului in 

comuna Salsig, judeţul Maramureş"- elaborat de S.C. DRUMEX S.R.L. Cluj Napoca -  prin
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expert tehnic dr.ing. Mihai lliescu -conform Anexei - parte integranta din prezenta 
hotarare.

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează 
primarul comunei Salsig, prin compartimentele de specialitate.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţia Prefectului -Judeţul Maramureş ;
- Primarul comunei Salsig;
- compartiment financiar-contabil;
- dosar;
- afisaj

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA 
Marin PĂCURAR

CONTRASEMNEAZĂ 
SECRETAR GENERAL 

Sorina-Carmen KEIZER

Nr. total consilieri: 11, din care: prezenţi 11, absenţi: —
Hotararea a fost adoptata cu un număr de 11 voturi „pentru", O „împotriva", O 
„abţineri";
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