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Flotarare Nr. 45
aprotrarea devizului actualizat aferent proiectului de investitii
,,Imbracaminte bituminoasa usoara in comuna Sinegti, judetul Iasi

privind

Consiliul local al comunei Sineqti judelul Iasi,
Anahzand:

- Proiectul de hotarare nr.3152119.06.2020 depus de catre iniliator Primarul comunei Sineqti,
judelul Iaqi;
- Referatul de aprobare al primarului ru'.3152119.06.2020;
- Raportul de specialitate al compafiimentului de contabilitate cu nr.3149119.06.2020;
- Avizul pentlu C.F.P. cu ru:.3150119.06.2020;
- Adresa si Devizul General actuahzat al obiectivului de investitii ,,Imbracaminte bituminoasa
usoara in eomuna Sinegti, judetul Iasi", intocmite de catre proiectantul S.C. GEO MYKE S.R.L';
AvAnd in vedere prevederile:
- Legii m.9812016 privind achizitiile publice, cu modifrcarile si completarile ulterioare;
- Hotararii Guvernului Romaniei nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie publicd/acordului cadru din Legea nr.9812016 privind achrzilnle publice, cu modificari si completari;
Yazand si avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local
Sinesti.

inbaza atribuliilor stabilite prin art. 129 alin.2), lit.(d) 9i alin.7) lit.(m) 9i in temeiul
art.I96 alin.1), lit,(b) din O.U,G.R. nr.5712019 privind Codul administrativ,

norAnASro:
Art.l

devizul actualizat pentru investitia,,Imbracaminte bitumoasa usoara
in comuna Sinegti, judetul Iasi" , prevazut ca anexalaprezenta hotarare.
Art,2. Primarul comunei Sinesti, judetul Iasi, prin compartimentele din aparatul
propriu de specialitate,vacluce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3. Secretarul comunei va asigura publicitatea gi va comunica prezenta hotarare:
. primarului comunei, sPre stiinta,
Se aproba

respons&bilului pentru achizitii publice si proiecte locale - spre stiinta si conformare
. compartimentului financiar-contabil -spre stiin|6 9i conformare
o responsabilului cu pa.gina de internet a primdriei locale,
. Institutiei Prefectului judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.
o

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier,
Dumitru Carcea
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Adoptata azi 25 iunie 2020.

Contrasemnat conform

art.l4} alin.1 din O.U.G.R. nr.5ll20l9
SECRETAR GENERAL,

