ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
-Privind achiziţionarea unui tractor U 650 cu remorcă second-hand.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 29.06.2009, având în vedere:
nota de fundamentare înregistrată la nr. 102/24.04.2009, prezentată şi susţinută de primarul comunei Scînteia,
domnul Fănică Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de hotărâre înregistrat la nr. 112/24.04.2009;
referatul nr. 154/25.05.2009, întocmit de referentul contabil;
O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 925/2006, actualizată, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publica, a
contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 155/25.05.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (4) lit. a) şi art. 123 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările
şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 2l5/2001, adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art.1.-(1)Se aprobă achiziţionarea unui tractor U 650 cu remorcă second-hand pentru dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Scînteia.
(2)- Plata utilajelor în sumă de 30.000 lei se va face de la capitolul 61.11.05, din Bugetul în afara bugetului
(fondul de rulment).
(3)- Compartimentul intern specializat în achiziţii publice va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.2.- Hotărârea se comunica în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalitatii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Compartimentului financiar contabilitate al primarului;
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi.
Preşedinte de şedinţă,
Consilier local,
Vasile BUSUIOC
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