HOTĂRÂRE nr.46
privind aprobarea cheltuielilor necesare confecționării a două intrări în comuna Ciortești
Consiliul Local al comunei Ciortesti, judetul Iasi
întrunit în ședința ordinară din data de 16 mai 2019
Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Primarul comunei Ciortesti în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre, prin care susține confecționarea celor două intrări in comuna de către
meșterul local domnul Balan Ioan.
Având în vedere Raportul Compartimentul de Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului comunei Ciortesti;
Având în vedere dispozițiile Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și
completările ulterioare.
Având în vedere dispozițiie Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru
elaborarea actelor normative;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 16 din Legea nr. 215/2001
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Rapoartele de avizare ale comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al
comunei Ciortesti:
În temeiul art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă S T E:
Art.l Se aprobă confecționarea a două intrări în comuna Ciortești de către meșterul local Balan
Ioan și a cheltuielilor necesare cu acestea, cu justificarea in baza procesului verbal de executare a
lucrarilor cu specific artistic.
Art.2 Primarul comunei Ciortesti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin
Compartimentul Contabilitate.
Art.3 Prevederile prezentei hotarari se aduc la cunostiinta publica prin afisare si se comunica in
scris, Institutiei Prefectului, jud Iasi, Primarului comunei Ciortesti, Compartimentului Contabilate al
Primariei Comunei Ciortesti.
Ciortesti, 16 mai 2019
Preşedinte de şedinţă,
Sălăvăstru Mihai
 ________________________
Contrasemnează,
Secretar,
Pascaru Gina,
 ________________________

Adoptată în şedinţa din data de 16 mai 2019
Cu un număr de 11 voturi „pentru” si 2 „abtineri” din numărul total de 13 consilieri prezenți

