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HOTARAREA Nr.49
privinct uchizionarea a 50 m.c. lemne defoc pentru sezonul rece 2016-2017
Locul ul comunei Ciortesti, iudetul Iasi
Consiliul
-" '""'-ir,r""ii
in fedinla extraordinaid din data de 24 octombrie 2016,Ia convocarea primarului
gi
din Legea administraliei
comunei Ciorteqti, judelul Ia;i, conform prevederilor art.39, altn.2 alin.4
ulterioare;
gi
completirile
republicatd, cu modificirile
publice locale
"r.21512001,
comunei Ciorlesti, in calitatea sa de
primarului
a
motive
de
AvAnd in vedere .*prn.."u
iniliator;
al
AvAnd in vedere raportul compartimentului de resofi din cadrul aparatului de specialitate
primarului comunei Ciortesti;
AvAnd in vedere avizulfavorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local Ciortesti;
Av6nd in vedere prevederile Legiim.5212003 privind transparenla decizionald in
administrafia publica;
7 alin. (5) din
Avdnd ?n vedere reglementarile legale privind achizitiile publice, prevederile art"
pentru
aprobarea
Legea nr.9g12016 priviniachizitiile puuti.., respectiv art.43 din H.G. 395,2a16
de achizilie
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului
publicS/acordului-cadru
Avdnd in vedere prevederile art.6 dinlegea nr.27312006 privind finanfele publice locale;
ln temeiul prevederilo r afi,.36 , art. 45 si ar1. 1 15, alin. (1) litera b) din Legea 2151200I
republicata privind administratia publica locala,

HOTARASTE:
Art. 1.

incalzirii
Se aproba achizionarea unei cantitatii de 50 m.c. de lemne de foc, neoesare

pentru sezonul rece 2016sediului primariei, baminului Cultural si Bibliotecii comunei Ciortesti
2017 si alocarea sumei necesare pentru aceasta achrzitie.
Carninului
Art.2. Achizitia de cantitati de materiale necesare incalzirii sediului Primariei,
respectarea
cu
face
Cultural si Bibliotecii comunei Ciortesti pentru sezonul rece 2016-201.7, se va
legislatiei privind achizitiile publice.
judelul
Art.3. prczenlahotarare va fi dusa la indeplinire de catre primarul comunei Ciorlesti,

IaEi.

,. 1
-r^,-_-r.
prezenta hotdrdre se comunicd, in mod obligatoriu, prin intermediul secretarulut
judetului lasi 9i se
comunei, in terrnenul prevdzut de lege, primarului comunei Ciorlesti, prefectului
aduce la cunoqtinfa publica publicarea pe pagina de internet la adresa: www.primariaciortesti.ro.
Art.4

Ciortesti, 24 octombrie 2016
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Contrusemneazd:
Secretsrul comunei,
fuIuntendscu Rodicu
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Adoptata in gedinla din dats de 24 octombrie 2016
din 72 consilieri prezenti""
Cu un numdr de voturi 12 "pentru", o,voturi "impotriva", 0"abtineri"

