
PROIECT 

JUDETUL DAMBOVITA 

CONSILIUL LOCAL BEZDEAD 

                           Avizat 

Secretar General 

Davidoiu Ionut 

 H O T A R A R E  

privind actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea comunei 

Bezdead prin Consiliului local Bezdead cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean 

Dambovita pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri de interes local în 

comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa” 

 

   Consiliul local al comunei Bezdead, județul Dâmbovița, întrunit în sedința 

ordinară din data de 30.07.2020 

 

              Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare al Primarului comunei Bezdead, în calitate de inițiator, 

înregistrat sub nr.  5745  /29.07.2020; 

-Raportul nr. 5746/29. 07. 2020 prezentat de doamna Virjoghe Petruta, consilier 

pe probleme de urbanism la Primaria Bezdead. 

-H.C.L. Bezdead nr. 97/16.09.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici ai investiţiei ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, 

judeţul Dâmboviţa” 

-Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 314/18.12.2019 privind 

asocierea  Consiliului Judetean Dambovita, cu unitatea administrative-teritoriala 

Bezdead, prin Consiliul Local Bezdead, pentru realizarea in comun a investitiei 

,,Modernizare drumuri de interes local în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa” si 

aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici ai obiectivului; 

-Hotararea Consiliului Judetean Dambovita nr. 157/24.07.2020 actualizarea 

modelului cadru al contractului privind asocierea județului Dâmbovița, prin Consiliul 

Județean Dâmbovița, cu unitățile administrativ-teritoriale, prin consiliile locale ale 

acestora, pentru realizarea în comun a unor obiective de infrastructură rutieră; 

-H.C.L. Bezdead nr. 136/19.12.2019 privind asocierea comunei Bezdead prin 

Consiliului local Bezdead cu judetul Dambovita, prin Consiliul Judetean Dambovita 

pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri de interes local în comuna 

Bezdead, judeţul Dâmboviţa”; 

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale; 

-Adresa Consiliului Judetean Dambovita nr. 15914/29.07.2020; 

In temeiul art. 129, alin. (2), lit. ,,c” si alin. (6), lit. ,,c”, art. 139 alin. (3) si art. 

196 alin. (1), lit. ,,a” din Ordonanța de urgență nr. 57 din 03. 07. 2019 privind Codul 

Administrativ 

H O T A R A S T E 

 

Art.1. Se aproba actualizarea modelului cadru al contractului privind asocierea 

comunei Bezdead prin Consiliului local Bezdead cu judetul Dambovita, prin Consiliul 

Judetean Dambovita pentru realizarea obiectivului ,,Modernizare drumuri de interes 

local în comuna Bezdead, judeţul Dâmboviţa”, conform Anexei, care face parte 

integrantă din prezenta  hotărâre. 
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Art. 2. In vederea ducerii la indeplinire a prezentei hotarari, urmeaza sa se 

încheie un act adițional pentru modificarea clauzelor contractuale. 

Art. 3. Se imputerniceste primarul comunei Bezdead, doamna Anghelescu 

Teodora, sa semneze actul adițional pentru modificarea clauzelor contractuale in 

numele si pentru comuna Bezdead. 

Art. 4. Secretarul general al comunei se obliga cu inregistrarea si transmiterea 

prezentei hotarari Institutiei Prefectului si Consiliului Judetean Dambovita, iar ducerea 

la indeplinire se va face de catre primarul comunei prin compartimentele de 

specialitate. 

 

                Initiator 

PRIMAR 

Prof. Anghelescu Teodora 

 


