ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
COMUNA SCÎNTEIA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
Privind însuşirea şi aprobarea la plată a devizului de lucrări de reparaţii
la căile de acces pietonal (trotuare) din satul Scînteia.
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Consiliul local Scînteia, întrunit în şedinţa ordinară din 31.08.2009, având în vedere:
nota de fundamentare înregistrată la nr. 253/20.07.2009, prezentată de primarul comunei, domnul Fănică
Săcăleanu, iniţiatorul proiectului de Hotărâre înregistrat la nr. 258/20.07.2009;
referatul nr. 264/20.07.2009, întocmit de viceprimarul comunei;
Programul de dezvoltare economico-socială al comunei pe perioada 2007-2013, aprobat de Consiliul Local, în
care se află cuprins şi acest proiect de investitie;
art. 6 din Legea nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordinul M.T.C.T. nr. 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991;
Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor
publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi
lucrări de intervenţii;
referatele favorabile ale Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 268/24.07.2009;
votul favorabil exprimat în unanimitate de toţi cei 13 consilieri locali prezenţi la şedinţă;
art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 13 şi art. 126 din Legea administraţiei publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001, adoptă prezenta:
HOTĂRÂRE

Art.1. Se însuşeşte şi se aprobă la plată, devizul de lucrări de reparaţii la căile de acces pietonal (trotuare)
din satul Scînteia, în sumă de 39.546,90 lei inclusiv TVA.
Art.2. Hotărârea se comunică în termen legal:
-Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi, pentru controlul legalităţii;
-Primarului comunei Scînteia, judeţul Iaşi;
-Consiliului Judeţean Iaşi –Direcţia Arhitect Şef,
-Va fi afişată pe site-ul şi la sediul primăriei Scînteia judeţului Iaşi;
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
Mihai IFTIME
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