ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL VINTILA VODA
HOTARARE
privind aprobarea executarii lucrarii ,, Invelitoare cu tabla tip Lindab
a scolii ,,Tache si Ecaterina Tocilescu ,, Vintila Voda”
Consiliul local al comunei Vintila Voda, judetul Buzau;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Vintila Voda, inregistrata la nr.
3626 din 22.10.2010 ;
- raportul inspectorului din cadrul compartimentului de contabilitate al
Primariei Vintila Voda, inregistrat la nr. 3634 din 25.10.2010 ;
- avizul comisiei de specialitate inregistrat la NR. 3641/25.10.2010 ;
- adresa nr. 494/25.10.2010 a Scolii cu clasele I-VIII ,, Tache si Ecaterina
Tocilescu,, Vintila Voda ;
- prevederile art.19 din O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de
achizitii publice, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor
de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea
nr.337/2006, cu modificari si completari ulterioare;
- O.U.G. nr. 19/2009,privind unele masuri in domeniul legislatiei referitoare
la achizitiile publice;
- Bugetulr local rectificat pe anul 2010, aprobat prin Hotararea Consiliului
local Vintila Voda nr. 40/28.10.2010;
- Planul de achizitii pe anul 2010, aprobat prin Hotararea Consiliului local
Vintila Voda nr.10/31.03.2010;

In temeiul art. 45 alin.(1)si (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea
215/2001, privind administratia publica locala, republicata;

HOTARASTE:
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 65.000 lei , din bugetul local rectificat la
luna octombrie 2010, pentru executarea lucrarii ,, Invelitoare cu tabla tip
Lindab a scolii ,,Tache si Ecaterina Tocilescu ,, Vintila Voda”;
Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari, se incredinteaza primarul
comunei ;
Art. 3. Secretarul comunei va transmite prezenta hotarare, în termenul legal,
autorităţilor şi persoanelor interesate.

Nr. 43
VINTILA VODA astazi, 28 octombrie 2010

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
ECATERINA BURLACESCU

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COMAN ION

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu :

13 voturi ,,pentru”;

0.voturi ,,contra”;

0 voturi ,,abţineri’’

