COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL

HoTARAREANR. t5
privind incheierea unui contract de servicii de consultanfl pentru intocmirea
Strategiei de dezvoltare locall a comunei Costuleni

Consiliul Locpl aI comunei Costuleni, judetul lasi, intrunit in sedinta
ordinara din 25 dprilie 2013;
Avind. in vedere proiectele finantate/cofinan(ate din fonduri europene
nerambursabile aflate in derulare gi proiecfiile privind accesarea finantdrii nerambursabile
pentru noi proiecte;
Avdnd in vedere expunerea de motive gi proiectul de hotdr6re intocmite de

d-nul

Harabagiu Dumitru, primarul comunei Costuleni prin care preztntd
necesitatea intocmirii Strategiei de dezvoltarc locald a comunei Costuleni
inregistrat cu nr. 4519.04.2013;
Avdnd in vedere raportul de specialitate al secretarului comunei Costuleni
inregistrat cu m. 4619.04.2013 ;
Av6nd in vedere prevederile art. 63, alin. 3, lit.c din Legea 21512001 privind
administralia publicd locald ;
Avdnd in vedere prevederile OUG 3412006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de
concesiune de servicii gi ale HG 92512006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de
ureenta a Guvernului nr. 3412006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a
contractelor de concesiunp de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
ln temeiul prevederilor Legii nr. 27312006 privind finantele publice locale cu
modificarile si completarile ulterioare;
Avdnd in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru dezvoltarea economicosocial6, buget, finanfe, administrarea domeniului public Ai privat al comunei , servicii gi
comer(, gospodlrire comunalS gi protecfia mediului inregistrat cu nr. 58119.04.2013;
In temeiul art.45,alin.1 din Legea 21512001 privind administratia publica
republicata,

HorAnAgrE:
Art.l Se aprobd incheierea unui contract de servicii de consultanfd pentru
intocmirea Strategiei de dezvoltare locald a comunei Costuleni ;
Art. 2 Identificarea fondurilor care pot fi alocate cu aceast[ destinafie revine
Compartimentului financiar contabil;
Art. 3 Achizilionarea serviciilor de consultanfd revine in sarciria persoanei cu
atribufii in domeniul achizifiilor publice ;

ArL 4 Secretarul comunei Costuleni va comunica copie de pe prezenta hotdrdre
primarului, contabilului Primdriei Costuleni , consilierului juridic , Institutiei Prefectului
judefului Iagi pentru control gi legalitate gi o va face publicd prin afigare la sediul
institufiei sau pe site-ul acesteia.
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