ROMÂNIA

JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
Comuna BĂNIA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor sume pentru procurare
materiale pentru lucrări de interes public
Consiliul local al comunei Bania întrunit in şedinţă ordinară;
Văzând expunerea de motive a primarului comunei Bănia, raportul compartimentului de specialitate şi
raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local Bănia, precum şi nota de fundamentare
nr.715/21.04.2015.
Având în vedere prevederile art. 20 al.(1) lit. ,,i” din Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finantele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 al.(4) lit. ,,a”, art. 45 al.(2) și art.115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTARĂŞTE
Art. 1 – Se aprobă utilizarea sumei de cel mult 15 mii lei inclusiv TVA, din capitolul 70.02.20
Gospodarie, servicii și locuințe al bugetului local pe anul 2014, pentru achiziţionarea de materiale de
constructie, respectiv tuburi din beton pentru scurgerea apei cu Ø 600 mm, ciment, fier beton și alte materiale
necesare pentru realizarea unor lucrări de interes public constând în construirea unei scurgeri a apei pe
marginea străzii comunale din localitatea Bănia, pornind din fața casei cu nr. 405 și până la pârâul Bănia, cu o
lungime de cca 100 m.
Art. 2 – Achiziţionarea bunurilor prevăzute la art. 1 se va face cu respectarea prevederilor OUG nr.
34 din 19 aprilie 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de
lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.
925 din 19 iulie 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu
modificările şi completările ulterioare.
Art. 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-nul Bălan Silvestru,
primarul comunei Bănia şi contabilul primăriei.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei Bănia, pe pagina
proprie de Internet www.primariabania.ro şi se va comunica primarului comunei Bănia, compartimentului
financiar-contabil şi Instituţiei Prefectului judeţului Caraş-Severin.
Bănia la 30.04.2015
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