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HOTĂRÂRE 

privind completarea Programului anual de dezvoltare şi investiţii publice pe anul 2015   
 

Consiliul Local al comunei Unţeni, judeţul Botoşani ,  
având în vedere: 
- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Unţeni cu nr. 5139/2015; 

- Expunerea de motive nr. 5140/2015 la proiectul de hotărâre privind completarea Programului 

anual al achiziţiilor publice pe anul 2015; 

văzând rapoartele de avizare ale Comisiilor: 

- pentru administraţie publică locală, juridică şi de disciplină, amenajarea teritoriului şi 
urbanism,  apărarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor cetăţenilor; 

- pentru învăţământ, sănătate şi familie, activităţi social-culturale, culte, muncă şi protecţie 

socială, protecţie copii, tineret şi sport; 
constatându-se că au fost respectate prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

ţinând seama de: 

- dispoziţiile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a 

contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii; 

în conformitate cu prevederile: 

- art. 36 alin. (2) litera a) şi d) coroborat cu alin.(6) litera a) din Legea nr. 215/2001 a 

administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

- art. 20 alin.(1) litera j) şi art. 41 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- art..4 alin.(8) din H.G. nr. 925/2006, pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006,  

- Hotărârea Consiliului local Unţeni nr.17 din 31.03.2015 privind aprobarea Programului anual 

de dezvoltare şi investiţii publice pentru anul 2015 

în temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare  

 
hotărăşte : 

 
Art.1. Se aprobă completarea Programului anual de dezvoltare şi investiţii publice pe anul 

2015, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Viceprimarul comunei Unţeni dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru 

aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

Consilier Nastasiu Geanina-Mihaela 
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