ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA
HOT ĂRÂ RE
privind plata din bugetul local a unor cheltuieli

Consiliul Local al comunei Ileana întrunit în ședință ordinară în data de 31
mai 2019
Având în vedere:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Ileana, înregistrat cu nr.
1922/22.04.2019 prin care se propune plata cheltuielilor consumului de apă la cișmelele
stradale din cadrul rețelelor de alimentare cu apă din satele Arțari, Vlăiculești, Ștefănești
și Satu-Nou din bugetul local al comunei Ileana
- Raportul din cadrul compartimentului de specialitate al Primăriei Comunei
Ileana înregistrat cu nr. 2330/17.05.2019
- Avizul favorabil al comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Ileana, nr.
2432/24.05.2019
- prevederle art. 36, alin. (2), lit. d) din legea din legea 215/2001 privind
administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare
- hotărârea Consiliului local nr. 17/29.03.2019 privind alegerea președintelui de
ședință
luând act de procesul verbal nr. 2513/31.05.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local al comunei Ileana din data de 31.05.2019
În temeiul art. 45 (1) si 115 (1), lit. b) din legea 215/2001 privind administrația
publică locală, cu modificările și completările ulterioare
HOT ĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă plata din bugetul local al comunei ILEANA a cheltuielilor
privind consumul de apă la următoarele cișmelele stradale din cadrul rețelei de
alimentare cu apă din satele Arțari, Vlăiculești, Ștefănești și Satu Nou:
Nr. cișmele
-buc. 1
1

Satul

Amplasamentul cișmelei

SATU-NOU
ȘTEFĂNEȘTI

STR. CIMITIRULUI (vecinătatea bisericii)
STR. ODAIA PROTOPOPULUI (vecinătatea
magazinului ”La Vali”)
STR. BISERICII (vecinătatea bisericii)
Str. ODAIA PROTOPOPULUI (vecinătatea Școlii
Primare Ștefănești)
STR. ȘCOLII (vecinătatea bisericii)
STR. BISERICII (vecinătatea bisericii)
ISLAZUL SATULUI
STR. Gen. GICĂ POPA (vecinătatea Școlii gimnaziale
Arțari)

1
1
1
1
1
1

VLĂICULEȘTI
ARȚARI

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentele de specialitate se insărcinează cu
ducerea la îndeplinire a prezentei.
Art. 3. Secretarul comunei Ileana va comunica celor interesați prezenta hotărâre.

Președinte de ședință,
Adrian – Ionuț DUMITRESCU

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA

Nr. 24
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.05.2019

voturi pentru 11
voturi contra
-prezenți 11 din total 13

