COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HorARARn.t nr.

f)-

Privind contractarea de servicii de inginerie qi proiectare pentru realizare documentafii pentru
oblinere avize , proiect tehnic , detalii de execr-r{ie gi asistenla tehnica, proiectant privind
irrvestiiia < Construire Stalie de autobuz pe raza localitatii Coz.ia,jud. Iaqi >

Consiliul Local al comunei Costuleni, intrunit in qedinfa ordinard din data
de 28.04. 2016

,

Avdnd in vedere expunerea de motive nr. 67 12016 a d-lui primar Harabagiu
Dumitru din care reiese necesitatea intocmirii documentatiei tehnico-economice a obiectivului
< Construire Statrie de autobuz peraza localitalii Cozia,jud. laqi >;
Avdnd in vedere proiectul de hotdrdre iniliat in acest sens de primarul comunei Costuleni ;
Avdnd in vedere avizul f-avorabil nr. 4812016 al Comisiei pentru dezvoltarea economiosocialS, buget, finarrfe, adrninistrarea domeniului public Ai privat al comunei , servicii gi come{,
gosoddrire comunald gi protec{ia mediului ;
ln temeiul prevederilor Legii nr. 21312006 privind finantele publice locale cu modificarile
si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor Legii 21512001 privind administratia publicd locald;

HOTANASTE:

Art.l

Se aprobd contractarea de servicii de inginerie gi proiectare pentru realizare
documentalii pentru oblinere avize , proiect tehnic , detalii de execu{ie gi asistenld tehnicd,
proiectant privind investitria < Construire Sta{ie de autobuz pe raza localitalii Cozia,jud. Iagi >;
Art. 2 Identificarea fondurilor care pot fi alocate cu aceastd destinalie revine
Comparlimentul ui fi nanciar contabi I ;
Art. 3 Achizilionarea serviciilor prevdzute la art.l se va face in conformitate cu
prevederile legale din domeniul achizitiilor publice ;
Art. y' Secretarul comurrei Costuleni va comunica copie de pe prezenta hotdr6re
primarului, Cornparlimentului financiar contabil gl Instituliei Prefectului judelului Iagi pentru
control gi legalitate qi o va fbce publici prin afigare la sediul instituliei sau pe site-ul acesteia.
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