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CONSILIUL LOCAL AL COMtnrEr IABLATIITA

TIOTARARE
Privind aprobarea alocdrii din bugetul local a sumei de 36 mii lei
in vederea achizilionErii de mobilier pentru cdminul cultural lablani{a
si pentru ciminul cultural Globu Craiovei
Consiliul Local al comunei Iablanifa intrunit in qedin{a ordinard din data de 30 martie
2015

Vdzand expunerea de motive a domnului consilier cabinet, Gherescu $tefan, privind
alocarea a sumei de 18 mii lei tn federea achiziliondrii de mobilier pentru cdminul Cultural
Iablani{a qi {indnd cont de propunerea consilierilor locali de alocare a aceleaqi sume qi pentru
cdminul cultural Globu Craiovei unde nu este mobilier
Av6nd in vedere prevederile Legii nr. 57I/2003 privind Codul fiscaf cu modificdrile qi
completdrile ulterioare qi prevederile Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale cu
modificdrile gi complet[rile ulterioare
Ludnd ?n considerare ofertele prezentate at6t comisiei Buget - Finan{e, c6t qi in plenul
gedinlei ordinare din data de 30 martie 2015
Avdnd in vedere avuul favorabil al comisiei de specialitate
in temeiul prevederilor art.36, aln. Q), art. 45 qi art. t 15, alin. (1), lit. ,,b" din Legea nr.
2I5/200I, privind Administrafia Publici Local[ republicati in anul 2007 cu modific6rile gi
completirile ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IABLANITA
HOTARAgTE:
Art.l. Se aprobd alocarea din bugetul local a sumei de 36 mii lei din capitolul cheltuieli
pentru culturd" recreere gi religie - 67.02.20 in vederea achizifiondrii de mobilier de la SC
Geany Company Mobila SRL Caransebeg, astfel:
a) mobilier, reprezentdnd scaune gi mese in valoare de 18 mii lei din capitolul cheltuieli
pentru culturd" recreere qi religie - 67.02.20 - pentru cdminul cultural Iablanr{a;
b) mobilier, reprezentdnd scaune gi mese in valoare de 18 mii lei din capitolul cheltuieli
pentru culturS" recreere gi religie - 67.A2.20 - pentru ciminul cultural Globu Craiovei.
Art.z.Primarul .ornu*i Iablanila domnul Halegan Petru, ia act de prezentahotArdre
Art.3. Prezenta hottlrdre se va comunica Instituliei Prefectului Jude{ului Caraq *Severin,
Compartimentului Contabilitate al Primdriei comunei lablani{a, domnului Gherescu $tefan qi
SC Geany Company Mobila SRL Caransebeg.
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