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H0TARAREA Nr. 4 I
privind uchizionareu unor materiale necesare
pentru sezonul rece
pentru intreiinerea clrumurilor comunale si satesti

ConsiliulLocalalcomuneiCiortesti'iudetullusi
2016, la convocarea primarului
intrunit in Eedinla extraordinard din data de 24 octombrie
ahn'2 si alin'4 din Legea administraliei
comunei ciorteqti, judepl Iaqi, conform fr.u.d.rlto, ?!.3?,
completdrile ulterioare'
publice locale n,. itStZOOt, iepublicata, iu modificarile 9i
comunei Ciortesti, in calitatea sa de
Avand in vedere expunerea d" .,,otiue a primarului
ini{iator
din cadrul aparatului de specialitate al
Av6nd in vedere raportul comparlimentului de resod
primarului comunei Ciorlesti;
a consiliului Local ciortesti;
Avand in vedere avrzulfavorabil al comisiei de specialitate
AvdndinvedereprevederileLegiinr.5212003privindtransparenfadecizionaldin
administra{ia Publica;
publice, prevederile ar1' 7 alin' (5)
AvAnd in vedere reglementarile legale privind achizitiile
art' 43 din H'G' 39512016 pentru
din Legea nr. ggt10l6 prlvind achizitiiie puUti... respectiv
de
a pre',redeiilor referitoare la atribuirea contractului
Normelor metodologice de ;i.;
aprobarea

achizilie publicd/acordului -cadru
privind finanlele publice locaie;
Avand in vedere prevederile art.6 din Legea nr.27312006
(i) litera b) din Legea2I5l200I
In temeiul preved^erilo r art.36 , art. 45 sl art. t 15, alin.
republicata privind administratia publica locala'

HOTARASTE:
necesare pentru intretinerea
Se aproba achizionarea unor cantitati de materiale
dupa cum ufmeaza:
drumurilor comunale ii satesti pentru sezonul rece,
- NisiP -100 m.c.;
- Sare in Procent de 30% - 30'000 kg;
- Motorina -1000 litri;
- Lanturi pentru tractor si lopeti pentru deszapezite; intretinerea drumurilor comunaie
Art.2. Achrzitiade cantitati de materiale necesare pentru
legislatiei privind achizitiile publice'
si satesti pentru sezonul rece se va face cu respectarea
-atre
primarul comunei Ciortesti'
de
indeplinire
la
prezentahotarare
dusa
fi
va
Art.3.

Art. 1.

judelul Iaqi"

prezenta hotarare se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarului
Ciortesti, prefectului judeplui Iasi qi se
comunei, in termenul prevdzut de lege, primarului comunei
www'prl
iQa publicarea pe pagina de internet la adresa:
aduce la cunoqti
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Ciortesti, 24 octombrie 2016
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Cu un numdr

Contrusemneuza:
Secretarul comunei, !,
^
Muntenescu Rodic5P'1

72 consilieri prezenti"
de voturi 72 "pentru", 1'voturi "impotriva" ,0"abtineri" din

