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HOTARAREA nr. 30/24.11.2016
Privind aprobarea achizitiei de sisteme de iluminat stradal cu LED
si completarea Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2016

Consiliul local al comunei Roscani,
Avand in vedere:
Referatul comun, intocmit de dl. Viceprimar Surugiu Mihai si dl consilier juridic Petcu Florin privind
achizitia unui numar de 180 de sisteme de iluminat stradal cu LED, si completarea Planului Anual al
Achizitiilor Publice pe anul 2016;
Hotararea nr. 9/2.02.2016, privind aprobarea bugetului local al comunei Roscani pe anul 2016 ,
precum si a listei obiectivelor de investitii pe anul 2016, cu modificarile si completarile ulterioare ;
Hotararea nr. 10/2.02.2016, privind aprobarea Planului anual al achizitiilor publice pe anul 2016 ;
Prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice ;
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale modificata si completata ;
Prevederile Legii nr. 339/2015 – Legea Bugetului de stat pentru anul 2016;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative,republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Având in vedere propunerea Primarului comunei Roscani , in calitate de initiator al proiectului de
hotarare si expunerea de motive inregistrata sub nr. 354/01.11.2016
Referatele comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Roscani.
Prevederile art.36 alin (6) lit. a pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 din Legea nr 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, adoptă
prezenta:

H O T Ă R Â R E:
Art. 1. Se aprobă achizitia unui numar de 180 sisteme de iluminat stradal cu LED .
Art. 2 Valoarea estimata a investitiei este in cuantum de 20197 euro respectiv 91000 lei fara
TVA, si va fi suportata din bugetul local al comunei Roscani .
Art. 3 Se aproba completarea Planului anual al achzitiilor publice pe anul 2016 conform anexei 1
la prezenta hotarare
Art.4 Primarul comunei Roscani prin compartimentul de specialitate va duce la indeplinire
prevederile prezentei hotarari.
Art. 5. Secretarul comunei Roscani va comunica copie dupa prezenta Institutiei Prefectului
Judetului Iasi si o va aduce la cunostinta publica prin afisare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ ,
Consilier local :
VASILE Andronic

Nr. 30

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL COMUNEI
MIHAELA Petcu

adoptată în şedinţa din data de 24.11.2016, Cu un număr de
abtineri din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

11 voturi

pentru, 0 impotriva, 0

