COMUNA COSTULENI
JUDETUL IASI
CONSILIUL LOCAL
TToTARAREA NR.

lt

Privind intocmirea unui raport de evaluare a pigunii comunale de citre un
evaluator autorizat in vederea conc esion lrii acesteia

Consiliul Local al comunei Costuleni, judetul lasi, intrunit in sedinta
ordinara din 25 aprilie 2013;
Avdnd in vedere expunerea de motive gi proiectul de hotlr6re intocmite de
d-nul Harabagiu Dumitru, primarul comunei Costuleni din care reiese necesitatea
evaludrii pdgunii comunale in vederea stabilirii redevenlei inregistrat cu nr.
4719.04.2013;

in

Avdnd
vedere prevederile Legii 2l4l20ll pentru organizarea,
administarea gi explo atar ea paj i gtelor;
Avdnd in vedere prevederile OUG 3412006 privind atribuirea contractelor

de achizitie publica, a contractelor de

de lucrari publice si a
ale HG 92512006 pentru aprobarea
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de
concesiune

contractelor de concesiune de servicii qi

normelor
achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 3412006 privind

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari
publice si a contractelor de concesiune de servicii ;
Av6nd in vedere avinl favorabil al Comisiei pentru dezvoltarea
economico-social[, buget, finanle, administrarea domeniului public Ai privat al
comunei , servicii gi comerf, gospoddrire comunall gi protecfia mediului inregistrat
cu m. 59119.04.2013;
In temeiul art.45 ,alin.l din Legea 21512001privind administratia publica
republicata,

HorAnAgrE:
Art.l

Se aprobl intocmirea unui raport de evaluare a p6gunii comunale de
c[tre un evaluator autorizat in vederea concesionlrii acesteia;

Art. 2 Identificarea fondurilor care pot

fi

alocate cu aceastl destinalie
revine Compartimentului financiar contabil;
Art. 3 Imputerniceqte primarul gi Aparatul de specialitate al primarului
comunei Costuleni pentru contractarea lucrlrii ;

Art. 4

Secretarul comunei Costuleni va comunica copie de pe prezenta

hotlrdre primarului, contabilului Prim5riei Costuleni , consilierului juridic ,
Institutiei Prefectului judefului Iagi pentru control gi legalitate gi o va face publicl
prin afigare la sediul instituJiei sau pe site-ul acesteia.
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