ROMÂNIA
JUDETUL CĂLĂRAȘI
CONSILIUL LOCAL ILEANA

HOTĂRÂRE
privind modificarea și completarea HCL 17/31.05.2018
Consiliul Local al comunei Ileana, întrunit în ședință ordinară în data de
31 ianuarie 2019
analizând
- prevederile HCL 17 din 31.05.2018 privind instrumentarea proiectului
“ACHIZIȚIONARE UTILAJE DE CĂTRE COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI” în
cadrul Măsurii M 8 ”Dezvoltare locală la scară mică” prin GAL Valea Mostiștei;
- prevederile HCL 32 din 23.10.2018 prin care se modifică anexele 3 și 5 la
HCL 17/2018
- proiectul de hotărâre nr. 5812/28.12.2018 și expunerea de motive întocmită
de primarul comunei,
- avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Ileana înregistrat cu nr.
274/23.01.2019
având în vedere raportul de avizare al comisiei de specialitate din cadrul
Consiliului Local Ileana precum și raportul din cadrul aparatului de specialitate al
primarului,
ţinând cont de prevederile art. 9 şi 11 din H.G. nr 224/2008 privind stabilirea
cadrului general de implementare a măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol
pentru Dezvoltarea Rurală prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020;
în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru masura 8 "Dezvoltare locala la scara mica” din cadrul PNDR, lansată de Grupul de Actiune
Locala Valea Mostistei;
având în vedere art. 53 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale,
art. 36 alin. (2) lit. “b” alin. (6) lit „a”, pct. 8, respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b”
din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată
hotărârea Consiliului local privind alegerea președintelui de ședință nr.
1/31.01.2019
luând act de procesul verbal nr. 340/31.01.2019 privind lucrările ședinței
Consiliului local din data de 31.01.2019
în temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr.
215/2001, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art. 1. Se aprobă modificarea și completarea hotărârii consiliului local al
comunei Ileana nr. 17 din 31.05.2018 privind instrumentarea proiectului
“ACHIZIȚIONARE UTILAJE DE CĂTRE COMUNA ILEANA, JUDEȚUL CĂLĂRAȘI”
în cadrul Măsurii M 8 ”Dezvoltare locală la scară mică” prin GAL Valea Mostiștei
în sensul modificării și completării anexelor 3 și 5 conform anexelor 1 respectiv 2 la
prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu prezenta se abrogă HCL 32/23.10.2018 privind
modificarea și completarea HCL 17/31.05.2018.

Art. 3. Secretarul comunei Ileana are responsabilitatea comunicarii
persoanelor interesate si aducerii la cunostinta publica a prezentei Hotarari.

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA

Nr. 2
Adoptată la Ileana
Astăzi 31.01.2019

Voturi pentru 12
voturi contra -prezenți 12 din total 13

anexa 1 la HCL 2/31.01.2019

Anexa 3 la HCL nr. 17 /31.05.2018

Caracteristici tehnice (lungimi, arii, volume, capacitati etc.) Utilaj
1. Caracteristici tehnice utilaj









MOTOR: turbodiesel, 4 cilindri, capacitate cilindrica 3.300-3.600 cm3 , putere: 70-75 cp;
Norme de poluare Tier IV
TRANSMISIE:

hidrostatica

4X4,
SISTEM HIDRAULIC:

Pompa cu piston axial cu doua viteze;

Brat telescopic hydraulic;
INALTIME RIDICARE:

3.200-3.500mm;
CAPACITATE MAXIMA DE RIDICARE:

2.200-3.300 kg;
1.Cositoare cu dublu cuțit 1,9 m
2.Lama zăpadă hidraulică 2,5 m

Președinte de ședință,
Marius – Laurian IONIȚĂ

Contrasemnează,
secretar, Cristina-Florentina TOMA

