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HOTARAREA Nr. 25/10.10.2016
Privind aprobarea documentatiei de atribuire a contractului de furnizare privind
,, achizitie buldoescavator pentru comuna Roscani jud. Iasi”

Consiliul Local al comunei Roscani, judeţul Iaşi, intrunit in sedinta extraordinara , astazi
10.10.2016;
Având în vedere :
Propunerea formulata de primarul comunei Roscani , facuta in conditiile art. 43 al. 1 din Lg.
215/2001 , de suplimentare a ordinii de zi cu un punct , avand ca obiect aprobarea documentatiei de
atribuire a contractului de furnizare privind ,,achizitie buldoescavator pentru comuna Roscani jud. Iasi ”;
Faptul ca propunerea primarului comunei Roscani a fost aprobata in unanimitate cu 11 voturi
pentru ;
Hotararea Consiliului Local Roscani nr. 9/2016 privind aprobarea bugetului local al comunei
Roscani pe anul 2016 si a Listei de investitii pe anul 2016 ;
Faptul ca , la poz.4 din Lista de investii pe anul 2016 , se regaseste obiectivul ,, achizitiei
buldoescavator ”
Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale , modificata si completata ;
Legea nr. 339/2015, a bugetului de stat pe anul 2016 ;
Prevederile art. 36 al. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia locala, modificata si
completata;

HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Aprobarea documentația de atribuire a contractului de lucrari privind ,,achizitie
buldoescavator pentru comuna Roscani jud. Iasi ”, ce constituie anexa nr. 1 la prezenta hotarare .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se insarcineaza primarul
comunei Roscani prin intermediul aparatului de specialitate.
Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi
pentru efectuarea controlului de legalitate, compartimentului financiar-contabil, compartiment achizitii
publice şi primarului comunei Roscani.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier:

ANDRONIC VASILE

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETAR,
Mihaela PETCU

Nr. 25 adoptată în şedinţa din data de 10.10.2016, Cu un număr de 07 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri
din numărul total de 11 consilieri în funcţie .

