ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI
Nr.________din________________2011

EXPUNERE DE MOTIVE

Pentru întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti este necesar achiziţionarea
de refuz de ciur precum şi închirierea unui autogreder, încărcător frontal şi maşini auto
de 16 to.
Propun aprobarea proiectului de hotărâre pentru achiziţionarea une cantităţi de
4000 mc refuz de ciur , închirierea unui autogreder, încărcător frontal şi maşini auto de
16 to în vederea întreţinerii drumurilor comunale şi săteşti .

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ

ROMANIA
JUDETUL IASI
COMUNA CUCUTENI

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Primarul comunei Cucuteni , judeţul Iaşi,;
Având în vedere necesitatea aciziţionării de refuz de ciur pentru întreţinerea drumurilor comunale şi
săteşti precum şi închirierea unui autogredar, încărcător frontal şi maşini auto de 16 to.,
Având în vedere O.U.G. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în MO 418 din
15 05. 2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere dispoziţiile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
Având în vedere raportul copartimentului de resort .
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi 115 al.(1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administratiei
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se aprobă achiziţionarea a 4000 mc agregate naturale (refuz de ciur) pentru întreţinerea
drumurilor comunale şi săteşti din comuna Cucuteni ,în condiţiile legii.
(2) Se aprobă închirierea unui autogreder, încărcător frontal şi maşini auto de 16 to. necesare
pentru încărcat, transportat şi împrăştiat refuzul de ciur pe drumurile comunale şi săteşti, în condiţiile legii.
Art.2 Sumele necesare pentru plata acestora se vor prevedea la prima rectificare bugetara a bugetului
comunei Cucuteni pe anul 2011.
Art.3 Primarul, viceprimarul şi contabilul Primăriei Cucuteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.

PRIMAR
PAMFILICĂ BRÎNZĂ
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H O T Ă R Â R E A Nr.38 din 24.05.2011
Consiliul local al comunei Cucuteni , judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă ordinară la data de
24.05.2011conform dispoziţiei primarului nr. 289 din 19.05.2011 şi a convocatorului nr. 1105 din 19.05.2011 ;
Având în vedere expunerea de motive nr 1121 din 23.05.2011., prin care solicită achiziţionarea unei
cantitati de 4000 mc de refuz de ciur pentru întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti precum şi închirierea
unui autogredar, încărcător frontal şi maşini auto de 16 to.
Având în vedere O.U.G. 34 din 19.04.2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, publicată în MO 418 din
15 05. 2006 cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere proiectul de hotărâre cu privire la aprobarea aciziţionării de refuz de ciur pentru
întreţinerea drumurilor comunale şi săteşti precum şi închirierea unui autogredar, încărcător frontal şi maşini
auto de 16 to.,
Având în vedere dispoziţiile Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică ;
Având în vedere avizul favorabil cu privire la legalitatea adoptării prezentei hotărâri al comisiei de specialitate
din cadrul Consiliului Local al comunei Cucuteni în temeiul prevederilor art.48 alin 1 din Legea 215/2001 a
administratiei publice locale,cu modificarile şi completările ulterioare.
In temeiul prevederilor art.45 alin.(1) şi 115 al.(1) lit.”b” din Legea 215/2001 privind administratiei publice
locale,cu modificarile si completarile ulterioare ,
HOTĂRĂŞTE
Art.1(1) Se aprobă achiziţionarea a 4000 mc agregate naturale (refuz de ciur) pentru întreţinerea
drumurilor comunale şi săteşti din comuna Cucuteni ,în condiţiile legii.
(2) Se aprobă închirierea unui autogreder, încărcător frontal şi maşini auto de 16 to. necesare
pentru încărcat, transportat şi împrăştiat refuzul de ciur pe drumurile comunale şi săteşti, în condiţiile legii.
Art.2 Sumele necesare pentru plata acestora se vor prevedea la prima rectificare bugetara a bugetului
comunei Cucuteni pe anul 2011.
Art.3 Primarul, viceprimarul şi contabilul Primăriei Cucuteni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei
Hotărâri.
Art.4 Secretarul comunei Cucuteni va comunica copie de pe prezenta hotărâre, persoanelor de la art.3,
Prefecturii judeşului Iaşi pentru control şi legalitate, iar un exemplar se va face public prin afişare.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Consilier,
COTOC IOAN

VIZAT
pentru control şi legalitate
Secretar
GICA RUSU,

Adoptată în şedinţa din data de 24..05..2011 cu un număr de ______ voturi pentru___împotrivă____abţineri din numărul de____consilieri prezenţi
dinnumărul total de 9 consilieri în funcţie.

