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Hotărârea
Nr. 63 din 29 dec 2010
privind aprobarea demararii procedurii de achizitionare a unui credit
bancar în vederea asigurării finanţării unor obiective de investiţii de interes
public local
În temeiul prevederilor art. 46 din Legea administraţiei publice
locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
În temeiul prevederilor O.U.G. nr. 64/2007 privind datoria
publica, aprobata prin legea 109/2008, cu modificarile si completarile ulterioare.
Tinand cont de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune
de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii aprobata prin Legea
nr. 337/2006, modificata si completata prin Legea nr. 128/2007, O.U.G. nr.
94/2007, O.U.G. nr. 143/2008, OUG nr.19/2009 si OUG nr.72/2009. Si
prevedederile H.G nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din OUG
nr.34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
având la bază prevederile art. 38 din Legea administraţiei
publice locale nr.215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin votul a 8 consilieri din 8 prezenţi, în şedinţă extraordinară
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI adoptă
următoarea hotărâre de consiliu local:
Art.1.- Se aprobă demararea procedurilor de achizitionare a unui credit
bancar in valoare de 2.500.000 lei, in vederea asigurării finanţării proiectului „
Sistemul de canalizare menajeră şi extinderea alimentării cu apă în comuna
Dudeştii Noi” început în anul 2009 şi finanţat prin programul FEADR.
Art.2.Cu aducerea la îndeplinire se însărcinează primarul comunei
Dudeştii Noi.

Art.3.-

Prezenta se comunică:
a)
Instituţiei Prefectului Timiş ; -Direcţia de Control a
legalităţii actelor şi Contencios Administrativ ;
b)
Primarului comunei ;
c)
Spre afişare avizier ori publicare în ziarul local sau
după caz comunicare persoanei în cauză;
d)
Consiliului Local.
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