
ROMANIA
ruDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI
HOTARAREA NR.24

(privind aprobarea contului de executie a bugetului l,ocal pentru trimestrul I anul 2020
si rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli)

Consiliul Local al comunei Focuri, judetul Iagi;
Avdnd tn vedere:
- referatul compartimentului financiar contabil inregistrat larr.l270 din 14.04.2020 prin

care propune domnului primar initierea unui proiect de hotdrdre cu privire la aprobarea contului de
executie pe trimestrul I anul 2020 si rectifiearea bugetului de venituri si cheltuilli pe trimestrul II - IV
anul2020, conform adresei w.1680/23.04.2020 si a Deciziei rc.2944/22.04.2}20trimisa de Directia
Finantelor Publice Iasi;

- Legea nt.273/2006 privind finantele publice locale, republicatd cu modificdrile gi completirile
ulterioare:

- proiectul de hotdrdre wJ272 din22.04.2020,ini1iatde domnul primar Macovei Vasile, conform
art.136 alin.1) din OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

- raportul comisiilor reunite din cadrul consiliului local prin care avizeazii proiectul de hotdrAre
privind execulia bugetari pe tim.Il2020;

In temeiul art.l96 aliniatul 1), litera a) O.U.G. rtr.57/2019 privind Codul Administrativ,
CONSILIUL LOCAL adoptl prezenta hotirflre:

Art.l - Se aprobd contul de executie a bugetului local pentru trimestrul I anul2020,
pe cele dorrd sectiuni:

La partea de venituri
- sectiunea de dezvoltare
- sbcliunea de functionare

La partea de cheltuieli
- secliunea de dezvoltare
- secliunea de functionare

Nl2. - Se rectifici bugetul de venituri
urmeaz':.

La partea de venituri :

Codul 04.02.04 - sume din impozit pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, influient in
trimestrul lV /2020 este de = - 27 ,00 mii lei, care va fi reflecta la partea de iheltuieli materiale
administratie locald de la capitolul 51.02.20 - aliniatul 20.01.30 :

La codul 11.02.06 sume defalcate din taxa pe valoare addugatd,pentru echilibrarea bugetelor locale
influienta conform adresei trimisd de Directia Generald a Finantelor PubHce Iasi este de = :g,00 mii lei;

La partea de cheltuieli aceasta influienta va fi la urmatoarele capitole ;
La contul 84.03.01 - drumuri aliniatul 20.01.30 = alte bunuri si servicii pentru intretinere si

functionare influienta este de 38,00 mii lei.
Irrllr.rienta va fi facuta la o datd stabilitd de cdtre Directia Finantelor Publice Iasi.
Ar1.3 - Secretarul va transmite prevederile acestei hotdrdri, compartimentului financiar

edcontabil din cadrul pt'imdriei, Prefecturii Judeplui Iagi, Directia Controlul Legalitalii Actelor gi
Contencios Administrativ, o copie va fi afigati la locuri publice pentru aducerea la cunogtinta ceior
interesali

PRESEDINTE DE $ED
Pantiru Constanti

460.000 mii lei;
1.280.478 mii lei.

205.610 mii lei;
689.763 mii lei.

si cheltuieli pe trimestrul II - IV anul 2020 dupd cum

Contrasemneazd Secret a\ (3-
c'idi;;.;;r;;;*'71

"u 
* nurnu. d" f3 voturi din ts 

"onriti"/unut]in 
run.ti.Adrrptatd in gedin{a di*r data,



ROMAN'IA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI

(referitoare|aacfila|izarea/mo1',.Y:loffidelegareagestiuniiserviciilorpublicede
alimentare cu api qi de canalizare nr. 48/2009,prin Actul Adili-onal nr.36j

consiliul Local al comunei FocuRr, ?ntrunit in gedinfd la data de 30.04.2020;
Avdnd in vedere nota de fundamentare nr.8669 din 18.02.2020, prezentatd ;i suslinutd deprimarul comunei FoCURr, domnul'Macovei Vasile, iniliatorul proiectului de hotdr6re

inregistrat cu nr.l202 din 02.04.2020;
Avand in vedere raportul compartimentului de resort-intocmit de viceprimarul comunei

Focuri;
Avdnd in vedere referatele Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local FOCURI;
Avdnd in vedere Adresa Asocialiei Regionale a Serviciilor de Apd Canallagi - ARSACIS nr.

264/30.03.2020:

Avdnd in vedere Solicitarea nr. 10506/27.02.2020
8669118.02.2020 a operatorului regionar APAVITAL SA de
pentru serviciile conexe:

gi Nota de Fundamentare nr.
actualizar e/modi fi care a tari felor

Avdnd in vedere Raportul ARSACIS nr. 220106.03.2020 asupra solicitdrii opbratorului
regional APAVITAL SA privind aprobarea actualizdrir/modificdrii gi completdrii tarifelor pentru
serviciile conexe;

Avdnd in vedere Raportul ARSACIS nr. 1465/23.01.2020 cu privire la solicitarea
APAVITAL SA de modificare aart.36 Tarifele pct. 3) din Dispozifiile Generale ale Contractului
de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gi de canal izare nr. 4g/2009;
Memoriul APAVITAL SA nr. 64368/23.12.2019 privind solicitarea de modific are a art. 36
Tarifele pct' 3) din Dispoziliile Generale ale Contractului de delegare a gestiunii serviciilor
publice de alimentare cu apd qi de canali zare ff. 4g/2009;

Avdnd in vedere Proiectul de Act adilional nr. 36 la Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu ap6 gi de canali zare nr. 4g/2009;

Avdnd in vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd 9i canalizare nr. 48/2009, incheiat intre Asociafia Regionali a serviciilor de
Api Canal Iagi - ARSACIS gi societatea ApAVITAL SA;

Avdnd in vedere prevederile Statutului Asociafiei Regionale a Serviciilor de Apd canallagi -
ARSACIS;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 5l/2006 privind serviciile comunitare de utilitd{i
publice, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

Avdnd in vedere prevederile Legii nr. 24U2006privind serviciul
canalizar e, repub I i cati ;

de alimentare cu apd gi de

in temeiul dispozifiilor art. 5 lit. k) art. l2g gi art. 196 alin.(l) lit. a) din oUG nr. 57/2019
privind Codul administrativ



HorAnAgrE:
Art'l' - Se aprobd actualizarea/modificarea gi completarea: Anexei nr. 2 Ei Anexei nr. 5 dincontractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi canalizare -Dispozilii speciale, Partea de apd, respectiv Anexei nr. 2 din contractul de delegare a gestiuniiserviciilor publice de alimentare cu apd gi canalizare - Dispozifii speciale, partea de canalizare.Art'2' - Se.acordd mandat special rcprezentantului comunei FocuRr in AdunareaGeneralS a Asociafilor ARSACIS s[ aprobe in Adunarea Generalf u r.ro.ilor asocia{i, innumele gi pe seama comunei FocuRr, actualizarca/modificarea gi completarea: Anexei nr.2 giAnexei nr' 5 din contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd gicanalizate - Dispozifii speciale, Partea de apd, respectiv Anexei nr. 2 din contractul de delegare

ffil:lJ 
serviciilor publice de alimentare cu apd qi canalizare - Dispozilii speciale, partea de

Art'3' - Se aprobd incetarea valabilitdgii Art.l din Actul adilional nr. 23/13.04.201g lacontractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de arimentare cu apd qi de canal izare nr.. 48/2009 - Dispozi{ii generale.
Art'4' - Se acorda mandat special reprezentantului comunei FocuRI ?n AdunareaGenerala a Asociafilor ARSACIS sn aprobe in Adunarea Generala u -"*ril"r asociafi, innumele gi pe seama comunei FocuRr, incetarea valabilitafii Art.l din Actul adifional nr.23/13'04'2018 la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apd qi decanalizarc nr.48/2009 - Dispozifii generale.

Art's' - se acordd mandat special Asocia{iei Regionale a serviciilor Apd canallagi -ARSACIS' prin Adunarea Generala a Asociafilor, sd eiercite in numele gi pe seama comuneiFocuRr atribufiile referitoare la: actualizarea/modificarea gi complet arca tarifelor pentruserviciile conexe; incetarea valabilitEtii art.1 din Actul adifional nr.23/13.04.201g lacontractulde delegare a gestiunii serviciilor outri.. J, uri;;;;;" apd qi de canarizare nr. 4B/200g -Dispozifii generale; incheierea Actului Adilional nr. 36 la contractul de delegare a gestiuniiserviciilor de alimentare cu apd gi de canal izarc nr. 4B/200g, intre Asociafia Regio nald aServiciilor de Apd Canal Iaqi _ARSACIS qi ApAVITAL SA.
Arf'6' - Se acordd mandat special Asociafiei Regionale a serviciilor de Apd canallaqi -ARSACIS' cu sediul in Iagi, str. Mihai costdchescu, ,i=r. 6 (clddire administrativd 3), inscrisd inRegistrul asociafiilor 9i fundafiilor de la grefa Judecdtoriei Iagi cu nr. g4/N07.07.2005, al cdreimembru este comuna FocuRr, sd semneze prin ,rp..rr;*r","rull.;",, pregedintere

Asociafiei - ing' victor chirild, in numele gi pe seama comunei FocuRr, Actul Adilional nr.36 la contractul de deregare a gestiunii serviciului de arimentare ;;;;;;;;i;^r".Art'7' - celelalte prevederi ale contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice dealimentare cu apd qi de canali zate nr. 48/200g,incheiat intre Asocia{ia Regionald a serviciilor deApd canal Iagi - ARSACIS gi societatea APAVITAL sA, cu modificdrile gi completdrileulterioare prin Acte Adifionale, care nu contravin prevederilor Actului Adi{ional nr. 36,r6m6nneschimbate gi iqi produc efectele.



I

Art'8' - Asociafia Regionald a Serviciilor de Apd canal Iagi - ARSACIS gi ApAVITAL SAvor duce la indeplinire prevederile prezentei hotdrdri.
Art'g' - Secretarul comunei FocuRr'va comunica copii dupd prezenta hotdr6re Asociafiei

l:?:frf,ii."il,fiIl:ll' 
Ap6 canar rasi - ARSACTS, ,o.i",a1ii APAVTTAL sA ei rnsrituliei

PRE$EDINTE DE $ED
Panfiru Constantin

Contrasemneaz6.
Secretar al Comunei fCiCUnf

GRADINARU Elena

Adoptatl in qedinfq{in dara de28.04.2020
uu un numdr de ...1-?.. voturi din numdrur totar de 13 consirieri in funcfie.



ROMANIA
ruDETUL IASI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI

norAnAnea run.zo
(pentru respinserea oroiectului de hotarare privind aprobarea acordarea mandatului special

reprezentantului UAT FOCtru iil AGA ADIS Iagi in vederea aprobdrii modificlrii tarifului de

colectare qi transport a degeurilor menajere qi similare, altele decdt reciclabile,in cadrul Proiectului

,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor din judegul Iaqi"qi lmputernicirea Preqedintelui ADIS Iafi
sd semneze Actul Aditional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare qi transport a

deqeurilor municipale in Judeful Iaqi nr. 3 5 7/3 0. I 0.20 I 8)

Consiliul Localal COMUNA FOCURI, Judetul lASl;
Avdnd in vedere:

- referatul nr.l332/22.04.2020 prin care aaduce la cunostinta consiliului local, faptul c[ este necesar

respinserea proiectului de hotarare cu privire la acordarea mandatului special reprezentantului

UAT FOCURI in AGA ADIS Iaqi in vederea aproblrii modific6rii tarifului de colectare gi transport

a degeurilor menajere gi similare, altele decdt reciclabile, in cadrul Proiectului ,,Sistem de

.Management Integrat al Degeurilor din judeful lagi" qi imputernicirea Pregedintelui ADIS Iaqi sI
semneze Actul Adifional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare gi transport

a degeurilor municipale in Judeful Iagi nr.357l30.10.2018, pe motiv ci la nivelul comunei cheltuielile
privind transportul sunt prea mari;

- proiectul de hotar6re initiat in conformitate cu art.136 din OUG nr.57/20l9 privind Codul
Administrativ, inregistrat la nr.l334 din22.04.2020, privind respingerea celor de mai sus;

- raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local Focuri, reunite;

-Prevederile Programului Operalional Infrastructurd Mare20l4-2020 (POIM);
-Legea serviciului de salubrizare a localitdlilor nr. 101/2006, cu modificdrile qi completdriie
ulterioare;
- Legea nr. 5112006 privind serviciile comunitare de utilitaf publice, cu modificnrile qi

completdrile ulterioare ;

- Hotdrdrea Guvernuluiw.85512008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru gi a statutului-
cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitard cu obiect de activitate serviciile de

utilitdli publice;
-Hot6rArea Guvernului nr. 34912005 privind depozitarea degeurilor, cu modific5rile qi

completdrile ulterioare;
-Legea nr.2lll2}ll privind regimul deqeurilor, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Legea w.24912015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor qi a degeurilor de

ambalaje, cu modificdrile gi completirile ulterioare; i

- Ordonanfa de Urgenld a Guvemului w.19612005 privind Fondul pentru mediu, cu

modificdrile qi complet5rile ulterioare;
- OG 7412018 privind modificarea qi completarea Legii nr.2lll2}ll, a Legii w.24912015 qi a
OUG nr.19612005;
-Legeanr.3Il2}l9 privind aprobarea OUG nr.7412018 pentru modificarea gi completarea
Legii nr.2lll2Dll privind regimul deqeurilor, a Legii nr.24912015 privind modalitatea de

gestionare a ambalajelor qi a deqeurilor de ambalaje qi a Ordonanfei de Urgenfd a Guvemului
nr.19612005 privind Fondul pentru mediu;
- Hotdrdrea Consiliului Local al comunei FOCURI nr.2 din 26.02.2009 privind aprobarea

asocierii comunei FOCURI cu alte unitiili administrativ-teritoriale dinijudel in vederea

infiinfdrii Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard de Salubritate A.D.I.S. Iaqi;



-Hotdrdrea Consiliului Local al comunei FOCURI nr.4 din 25.03.2009 privind aprobarea

Actului Constitutiv qi al Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru

Salubritate A.D.I.S. Iaqi;
-Adresa nr.444121.04.2020 a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubritate

A.D.I.S. Iaqi privind mandatarea unei persoane in vederea aprobdrii modificdrii tarifului de

oolectare Ei transport a deqeurilor menajere qi similare, altele dec6t reciclabile,aferent

Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Degeurilor din judelul Iaqiin cadrul qedinlei

Adundrii Generale A.D.I.S. Iaqi qi imputemicirea Preqedintelui ADIS Ia;i, dl. Romeo

Olteanu, sd semneze legal valabil, in numele Ei pentru comuna FOCURI semnarea Actului

Adilional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare qi transport a

deqeurilor municipale in Judelul Iaqi nr.3 5713 0. I 0.20 1 8 ;

- Art. 22 alin.(l) din Statutul AsociaJiei de Dezvoltare Intercomunitard pentru

Salubritate A.D.I.S. Iaqi;
intemeiul ar:t.196 aliniatul l) din OUG w.57.12019 priviond Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FOCURI, adoptd prezentahotdrdre:

Art.l. - Se respinge proiectul de hotirAre privind acordarea mandatului special

reprezentantului UAT FOCURI in AGA ADIS Iagi in vederea aprobdrii modificdrii tarifului

de colectare qi transport a deqeurilor menajere qi similare, altele dec6t reciclabile, in cadrul

Proiectului ,,Sistem de Management Integrat al Deqeurilor din judeful laEi" qi imputernicirea

Preqedintelui ADIS Iaqi s[ semneze Actul Adifional nr.3la Contractul de delegare a gestiunii

serviciului de colectare qi transport a deqeurilor municipale in Judeful laqi.

Art.z. - Prezerfia hotarare intra in vigoare Ia data aducerii ei la cunostinti in
conditiile legii, poate fi atacatd in termen de 30 de zile la Tribunalul Iasi Sectia Civild de

Contencios Administrativ potrivit prevederilor Legii rc.54412004 cu modificdrile si

completarile ulterioare.
Art.3. - Secretariatul UAT comunei FOCURI va comunica o copie a prezentei

hotdrdri cdtre Asocialia de Dezvoltare Intercomunitar6 pentru Salubritate A.D.I.S. Iaqi,

Institufiei Prefectului Judelului Iaqi gi locuitorilor UAT FOCURI, prin afiqare.

ContrasdemneazS,

Secretar

Kffi"y Grrdinaruffi

i\
Adoptatl irr gedinfa din data de 28.04.2020 

1

fi,.

Cu un numdr d" $- voturi din num[ru] total de 13 consilieri in functie



ROMAMA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI FOCURI

JUDETLTL rA$r

HO TARAREA NR27
(privind chertuirea sumei de 

i:l;Xn:H:t"ffitgiT;t"J,i6i1"Jl' 
pentru executia proiecturui de

Consiliul Local al comunei Focuri, judelul Iaqi;
avdnd tn vedere:
- referatul nr.l266 din14.04.2020 intocmit de domnul primar prin care solicitd consiliului local,

si se aprobe cheltuirea sumei de 111.000 lei din excedentul anilor precedenti, pentru executia proiectului
de demolare Dispensar Uman Focuri Cl in suprafata de 386 mp si C4 wc in suprafati de 10 mp, bunuri
care apartin domeniului privat al comunei Focuri, demolarea se va executainbazaAutorizatiei de

Desfiintare nr.Z din 15.01.2020, pentru faptul ci avem in derulare Proiectul de Construire Dispensar
Uman in comuna Focuri, cu finantare de la Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Administratiei
Publice prin Programul National de Dezvoltare Local6;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Focuri nr.35 din 27.09.2018, prin care s-a aprobat
desfiintarea acestor clddiri Cl si C4 de la Dispensarul Uman Focuri, in vederea construirii unui dispensar
nou, prin Programul National de Dezvoltare LocalS;

- prevederile Legii rtr.50ll99I privind autoizarca executirii lucrdrilor in constructii, a Legii
nr.1011995 privind calitateain constructli, aclnnlizate; a Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificlrile si completarile ulterioare;

- proiectul de hotdr6re nr.l267 dinl4.04.2020,ini1iatde domnul primar Macovei Vasile conform
art.l36 alinl din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ;

- raportul de avizzre al comisiilor reunite din cadrul consiliului local Focuri;
Intemeiul ar1.l29 aliniatul 4) litera a) si art.196 alin.l) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul

Administrativ,

CONSILIUL LOCAL FOCURI adoptd prezenta hotdrdre:

Art l - Se aprobd cheltuirea sumei de 111.000 lei din excedentul anilor precedenti, pentru
executia proiectului de demolare Dispensar Uman Focuri Cl suprafata de 386 mp si anexa C4 wc in
suprafatl de 10 mp, bunuri care apartin domeniului privat al comunei.

W Imobilele vor fi demolateinbazaautorizatiei de desfiintare nr.2 din 15.01.2020.
ArtJ - Cu ducere la indeplinire aprezentei hotdir6ri se desemneazi primarul comunei Focuri.
Art.4 - Secretarul va transmite prevederile acestei hotdrfrri primarului, Prefecturii Judelului Iagi -

Direclia Controlul Legalitdtii Actelor gi Contencios, o copie va fi afigati la locuri publice pentru aducerea

la cunogtinla celor interesali.

Data
28.04.2020

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR.

PRESEDINTE DE $EDINTA

Gridinaru.Elena



ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMLTNEI FOCURI

JUDETUL IA$I

(privind aprobarea acordirii ajutorului de urgen{d care consta in materiale de constructii pentru familiile:

GagicI Mihai, ciobanu vasilic4 Macsim Neculai, Isfan Gheorghe, Isfan c6t6lin,
Pidurariu Gheorghe si Butnaru Constantin si Lenuta)

Consiliul Local al comunei Focuri, judelul Iaqi;
AvAnd in vedere:
- **tit. r.796 din27.02.2020 adresatd de cdtre Gagici Mihai; nr.1306 din

21.04,2020 adresatd de cdtre Ciobanu Vasilica; nr.748 din26.02.2020 adresatd de c[trte

Macsim Neculai; ff.763 din26.02.2020 adresatd de cdtre Isfan Gheorghe; nr.788 din

27.02.2020 adresatd de cfltre Isfan Citilin; nr.7l2 din24.02.2020 adresatd de cdtrte Pldurariu
Gheorghe si nr.831 din 02.03.2020, adresatd de Butnaru Constantin si Lenu{a, prin care se

solicita ajutor de urgentd cu materiale de constructii aflate in custodia primdriei pentru refacerea locuintei

fiecdrei familii;
- referatele de anchet[ sociali intocmite de compartimentul de resort, asistenld sociald din

cadrul aparatului de specialitate al primarului, prin care propune acordarea unor ajutoare de urgenld cu

materiaG de construciii aflate in custodia primdriei pentru refacerea locuintelor fiecarei familii precizate

mai sus si raportul w.1310/2020 intocmit de compartimentul de resort din cadrul primdriei;

- prevederile art.28 din Legea 4161200I privind venitul minim garantat actualizatd;

- proiectul de hotdr$re nr.fSy din 22.04.2020, iniliat de dornnul primar Macovei Vasile conform

art.l36 alin.l) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- raportul de avizare al Comisiilor reunite din cadrul Consiliului Local Focuri;

In temeiul art.Ig6 alin.l) litera a) din O.U.G. nr.5712019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL FOCURI adopta nrezenta hotirArg:
Art.1_seup@ordeurgen!dcareconstauinmaterialedeconstructiiaflate

A.t 2 - Vt""p.t-"t"t comunei Focuri, judetul Iagi va asigura aducerea la indeplinire a

prevederilor prezentei hotdr6ri.
Art.i - Secretarul va transmite prevederile acestei hofirhri compartimentului financiar contabil

din cadrul prim[riei comunei Focuri, ii Judefului Iagi, Direclia Controlul Legalitdlii Actelor 9i

la locuri publice pentru aducerea la cunoqtinJa celor

interesali.
PRESEDINTE DE $

Nr.
Crt.

Numele si prenumele solicitantului Material acordate

Gagicd Mihai 30 erinzi 10/10 de 5 m;

2. Ciobanu Vasilica 40 grinn 10110; 15 grinzi 12112 de 4 m;
a MacsimNeculai 30 grittzi 12112 si20 grinzi 10/10;

4. lsfan Gheorghe 30 erinzi 10/10: 6 xinzi 12/12 de 5 m;

5. Isfan Cdtdlin 30 gfinzi 10/10;

6. Pddurariu Gheorghe 30 erinzi 5 m;

7. Butnariu Constantin si Lenuta 15 xinzi 10i 10 de 5 m; 10 erinzi 8/8 de 4 m.

tW ;:ftrffil"o^,;'l
Adoptatd in qedinla.din data de 28.04.2020 i '

c" utlllrIn# a" i5 voturi din numarul total de 13 consilieri in funciie

Pantiru Constan CONTRASEMNEAZA



ROMANTA
CONSILruL LOCAL AL COMI.]NEI FOCURI

JI.JDETUL IA$I

no rAnAnna nrnzq
(privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentru obiectiwl "Reabilitarea termicd qi

inlocuirea invelitorii la Gradinita nr.2 Focuri" si utilizarea sumei de 268.823 lei din excedentul anilor orecedenti)

Consiliul Local al comunei Focuri, jude{ul laqi;
avdnd tn vedere:
- referatul nr.l299 din21.04.2020 intocmit de domnul primar prin care solicitd consiliului local,

sd se aprobe indicatorii tehnico economici pentru obiectivul "Reabilitarea termicd si inlocuirea invelitorii
la Grddinita nr.2 Focuri" conform devizului general de lucriri si utilizarea sumei de 268.823 lei din
excedentul anilor precedent pentru realizarea acestei investitii;

- prevederile Hotdrdrii Consiliului Local Focurinr.22 din 31.03.2020, prin care s-a aprobat
"Reabilitarea termicd si inlocuirea invelitorii la Grddinita nr.2 Focuri", cu sume din excedentul anilor
precedenti, sumd care existi in bugetul local;

- prevederile Legii nr.50/1991privind autonzarea executdrii lucrdrilor ?n constructii, a Legii
nr.l0/1995 privind calitatea?n constructii, acttnlizate; a Legii nr.273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificdrile si completarile ulterioare;

- proiectul de hotlrdre nr.1300 din2l.04.2020,ini1iat de domnul primar Macovei Vasile conform
art.136 alin.1 din O.U.G. w.57/2019 privind Codul Administrativ;

- raportul de avizare al comisiilor reunite din cadrul consiliului local Focuri;
Intemeiul art.l29 aliniatul4) literaa) siart.l96alin.l)din O.U.G. nr.5712019 privindCodul

Administrativ.

Art.l - Se aprobd Indicatorii tehnico economici la obiectivul "Reabilitarea termicd si

inlocuirea invelitorii la Grddinita nr.2 Focuri", conform devizului general de lucrdri.
Art2 - Se aprob6 cheltuirea sumei de 268.823lei din excedentul anilor precedenti pentru

realizarca acestei investitii precizatd la articolul precedent.

A(a- Cu ducere la indeplinire a prezentei hotdrdri se desemneazd primarul comunei
Focuri.

Art.4 - Secretarul va transmite prevederile acestei hotdrdri primarului, Prefecturii
Jude{ului Iagi - Direcfia Controlul Legalitd{ii Actelor gi Contencios, o copie va fi afigatd la locuri
publice pentru aducerea la cunogtin{a celor interesafi.

PRESEDINTE DE $EDINTA Data
28.04.2020

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR,

Gridinaru Elena
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