
    ROMÂNIA

 JUDE UL BIHORȚ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHI LAZȘ

  H O T Ă R Â R E
privind aprobarea achizi ionării unui  tocător  pentru defri are vegeta ieț ș ț

Având în vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Chi lazș ;
-raportul de  specialitate al  compartimentului  de  resort  nr.

2111/16.04.2018 ; 
-raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local

Chi laz,ș   
        Având în vedere prevederile art.44 al Legii nr.273/2006 privind finan eleț

publice locale,cu modificările i completările ulterioare,ș
 În temeiul art. 36 alin.(2) lit.d) coroborat cu  alin. 6) lit. a, pct. 9, art. 45  şi

al art. 115 alin. (1),  lit.b)  din  Legea  nr. 215/2001  privind  administraţia
publică  locală,  republicată,  cu modificările si completările ulterioare,

Consiliul local al comunei CHI LAZ,cu 11 voturi Ș “pentru”

H O T Ă R Ă Ş T E:

         Art.1. Se aprobă în principiu achizi ionarea ț din bugetul autorită ii publice i ț ș
activită ilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii(bugetul de ț ț ț
autofinan ate),ț  a  unui  tocător  pentru defri are vegeta ieș ț  .
         Art.2. Veniturile pentru achizi ionarea utilajului vor fi suportate din sume din ț
excedentul anilor preceden i- cod :40.15.02.ț
         Art.3. Cheltuielile pentru achizi ionarea utilajului se vor regăsi în ț
cap.70.10.50 -alte servicii în domeniul locuin elor,serviciilor i dezvoltării locale:ț ș
             71.01.02 - ma ini ,echipamente i mijloace de transport.ș ș
         Art.4. Cu prevederile art.2 i 3 din prezenta se va rectifica bugetul autorită iiș ț
publice i activită ilor finan ate integral sau par ial din venituri proprii.ș ț ț ț
         Art.5. Achizi ia utilajului se va face după aprobarea caietului de sarcini i a ț ș
documenta iei de achizi ie.ț ț

Art.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredin ează ț primarul
comunei , compartimentul contabilitate i compartimentul achizi ii publiceș ț .

Art.7. Secretarul comunei Chi laz  va comunica prezenta hotărâre cu:ș
-Institu ia Prefectului – Jude ul Bihor;ț ț
-primarul  comunei, compartimentelor contabilitate  i  achizi iiș ț

publice;
- afi are pe site-ul propriu;ș

                
                 Pre edinte de edin ăș ș ț
                     Gavril Demjen 

                                                      Contrasemnează,
                                                          Secretar,
                                                         Ioan Tiriteu
Nr.19 din 26 aprilie 2018.       
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