ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind constituirea comisiei speciale pentru verificarea şi propunerea spre aprobare a
lucrărilor de amenajare a punctului farmaceutic situat în fosta clădire a casei de naşteri,
precum şi stabilirea sumei ce urmează a fi decontată sau compensată cu contravaloarea
chiriei.
Consiliul local Scînteia, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţa ordinară din 25.01.2007, având în vedere:
¾ nota de fundamentare înregistrată la nr. 213/20.12.2006, prezentată de primarul comunei,
domnulFănică Săcăleanu, îniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 208/20.12.2006;
¾ referatul nr. 221/21.12.2006, întocmit de secretarul comunei;
¾ referatul favorabil al Comisiei pentru Agricultură, Activităti Economico-Financiare, Amenajarea
Teritoriului şi Urbanism, Protecţia Mediului şi Turism, înregistrat la nr. 227/05.01.2007;
¾ Legea nr. 544/2001, privind liberul acces la informaţii de interes public;
¾ Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
¾ Legea nr. 486/2006, privind finanţele publice locale;
¾ art. 38 alin. (5) lit. b), alin. (6) lit. a) pct. 3, precum şi art. 125 din Legea administraţiei publice
locale nr. 2l5/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1.- Se aprobă constituirea comisiei speciale pentru verificarea şi propunerea spre
aprobare a lucrărilor de amenajare a punctului farmaceutic situat în fosta clădire a casei de naşteri,
precum şi stabilirea sumei ce urmează a fi decontată sau compensată cu contravaloarea chiriei, în
următoarea componenţă:
1)-Preşedinte, Fănică Săcăleanu,
primar;
2)-Membri:
Bătrânică Viorel,
consilier local;
3)Harasim Ştefan,
consilier local;
4)Popa Ionel,
consilier local;
5)Iftime Mihai,
consilier local;
6)Darabană A. Mihai, consilier local;
7)-Secretar,
Dinu Ungureanu,
referent contabil.
Art.2.- Membrii comisiei se vor îngriji de verificarea la faţa locului pentru confruntarea cu
documentaţia financiar-contabilă depusă de doamna Hurjui-Burlacu Mihaela, administratorul S.C.
“HELIANTHUS PHARM” S.R.L. Iaşi, a lucrărilor de amanajare a punctului farmaceutic uman, din
fosta clădire a casei de naşteri şi vor propune consiliului local, decontarea lucrărilor sau compensare
cu contravaloarea chiriei.
Art.3.-Secretarul comunei va comunica în termen legal copii ale prezentei Hotarari,
Prefectului judeţului Iaşi pentru controlul legalităţii, o va aduce la cunoştinţa primarului,
autorităţilor instituţiilor sau persoanelor interesate şi o va afişa la sediul primăriei.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier, Mihăilă Nelu
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