R O M AN I A
OLT
JUDEŢUL
CONSILIUL LOCAL IZBICENI

HOTARARE
Ref.la : reanalizare hotărâre nr. 14/2016
Având în vedere :
-

adresa nr. 31091 din 29.09.2016 a Instituţiei Prefectului Judeţul Olt cu privire la reanalizare
hotărâre nr. 44/22.07.2016 privind aprobare achiziţie publică parteneriat public-privat la
obiectivul Canalizare comuna Izbiceni ;
- referatul nr. 2852 din 29.04.2016 al doamnei Zăvăleanu Virginia - consilier juridic ;
raportul nr. 4789 din 22.07.2016 al doamnei Zăvăleanu Virginia- consilier juridic privind
parteneriatul public-privat;
- prevederile art. 6 alin. 1 lit. f din Legea nr. 178/2010 cu modificările şio completările ulterioare
privind parteneriatul public-privat:
prevederile Legii nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii ;
prevederile art. 16 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile dfe
servicii ;
prevederile H.G. nr. 1000/20Î1 pentru aprobarea şi completarea H.G. nr. 1239/2010 privind
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr. 178/2010 ;
prevederile art. 36 alin. 2 lit. c şi art. 115 alin. 1 lit. b din Legea nr. 215/2001 republicată cu
modificările şi completările ulterioare privind administraţia publică locală ,
în baza dispoziţiilor art. 45 alin. 2 din
. 215/2001 republicată cu modificările şi completările
ulterioare privind administraţia publică locală,
CONSILIUL LOCAL IZBICENI
HOTĂRĂŞTE:
Art.I.Se aprobă reanalizarea hotărârii nr. 14/22.07 .2016 cu privire la aprobare achiziţie
publică parteneriat public-privat la obiectivul Canalizare comuna Izbiceni, având ca scop lucrări de
întreţinere şi exploatare.
Art.2.Prevederile prezentei vor fi duse la îndeplinire de către domnul primar Gulie Marian.
Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica la Instituţia Prefectului Judeţul Olt - Controlul
Legalităţii Actelor, primarului comunei Izbiceni, biroul financiar-contabil. impozite şi taxe ’iocaie şi
registrul agricol şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare.
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Prezenta hotărâre a fost aprobată cu un număr de 13 voturi.

