
 

 

R O M Â N I A  
J U D E Ţ U L  I A Ș I  

C O M U N A  C E P L E N I Ț A  

CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziției unei vidanje pentru Comuna Ceplenița, judeţul Iași 

în conformitate cu dispoziţiile arL 120 şi art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia 

României, republicată, ale art. 3, art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, ale art. 7 alin, (2) şi art 1166 

din Codul Civil, ale art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006, precum şi cele 
ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Legea nr. 213/1998privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia; 

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Ceplenița privind necesitatea şi 

oportunitatea realizării investiţiei; 

Văzând Programul obiectivelor de investiţii pentru anul 2019 aprobat prin HCL 

privind aprobarea bugetului local al comunei Ceplenița; 

în temeiul prevederilor art 36, alin. 4, lit (d), si art 45, alin. 1 din Legea Administraţiei 

publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările si completările ulterioare: 

Consiliul local al comunei CEPLENIȚA, judeţul Iași, adoptă prezenta 

hotărâre. 

Art.1 Se aprobă achiziţionarea unei vidanje cu respectarea următorilor indicatori 

tehnico-economici: 

a. Valoarea totală a proiectului: 80.000 lei 

b. Capacităţi tehnice: capacităţi 5000 litri, înveliş tablă galvanizată 

Art.2. Realizarea achiziţiei este necesară şi oportună pentru locuitorii comunei 

Ceplenița, 

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Ceplenița. 

Art.4. Câte o copie a acestei hotărâri va fi înaintată de către secretarul comunei. 

Primarului comunei Ceplenița, Instituţiei Prefectului judeţului Iași pentru exercitarea 

controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare. 

Contrasemnează, 

Secretar, 

Președinte de ședință, 


