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HOTARAREA NR 17 

Privitor la aprobarea contributiei Consiliului local al comunei Bunesti ,judetul Valcea.cu suma 

de  210000 lei reprezentand cofinantarea cheltuielilor de executare a lucrarii 

„Reparatie dispensar medical  Bunesti  ” 

 

 

               Consiliul local Bunesti ,judetul Valcea ,intrunit in sedinta extraordinara din data de 

18.01.2011 ,la care participa un numar de  10 consilieri din totalul de 11 in functie.  

 Vazind ca domnisoara Dinca Mariana a fost aleasa presedinte de sedinta. 

           Luand in dezbatere expunerea de motive inregistrata sub nr 126 din 12.01.2011si 

proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Bunesti ,precum si raportul de specialitate al 

compartimentului de resort prin care se propune aprobarea contributiei Consiliului local 

Bunesti,judetul Valcea , cu suma de 210000 LEI reprezentand cofinantarea cheltuielilor de 

executare a lucrarii „ reparatie dispensar medical Bunesti ” 

          Avand in vedere raportul comisiilor de specialitate inregistrat sub nr 179 din 17 

01.2011 prin care se avizeaza favorabil proiectul de hotarare  si raportul de avizare al 

legfalitatii 182 din 18.01.2011 intocmit de secretarul comunei. 

         In conformitate cu prevederile art 36 alin 2 lit b si alin 4 lit a din Legea nr 215/2001 

privind administratia publica locala ,republicata cu modificarile si complectarile ulterioare 

,coraborate cu Legea nr 273/2006 ,privind finantele publice locale ,cu modificarile si 

complectarile ulterioare. 

       In temeiul art 45 alin 2 lit a si art 115 alin 1 lit b din Legea nr 215/2001 privind 

administratia publica locala ,republicata ,cu modificarile si complectarile ulterioare cu un nr 

de 10 voturi pentru 0 impotriva  0 abtineri adopta urmatoarea: 

                                 

HOTARARE 

    Art. 1.  

         Se aproba contributia Consiliului local al comunei Bunesti ,judetul Valcea, cu suma de  

210000 lei reprezentand cofinantarea cheltuielilor de executare a lucrarii „ reparatie dispensar 

medical   Bunesti ”. 

 

   Art. 2.  Primarul comunei Bunesti va asigura aducerea la indeplinire a prezentei 

hotarari prin intermediul compartimentului Contabilitate ,iar secretarul comunei va asigura 

comunicarea acesteia Institutiei Prefectului-judetul Valcea in vederea exercitarii controlului 

de legalitate ,primarului comunei Bunesti, compartimentului responsabil cu punerea in 

executare si aducerea la cunostinta publica prin afisare la sediul consiliului local. 

  

          Presedinte sedinta  

        DINCA MARIANA                                                Contrasemneaza    

                                                                                                 Secretar 

                                                                                      GEANA ADRIANA 
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