
 

 

H O T Ă
Cu privire la aprobarea contractului de achizi

Consiliul Local al comunei Ulies
Având în vedere: 
- Legea nr.: 2/2018, privind 
-Legea nr.:273/2006 privind finan
- Legea nr.: 52/2003 privind transpare
- Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnic

 
În temeiul prevederilor art.36

locale, republicată; 
Pe baza prevederilor art.45

locale, republicată; 
Pe bazaart. 115 alin. (1), lit. b)

republicată; 
Consiliul local al comunei 

 

Art. 1 . - Se aprobă achiziționarea scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulie
valoare de 21.000 lei fără TVA. 

Art. 2 .Pentru îndeplinirea prezentei Hot

Art. 3. Prezenta Hotărâre se va comunica Primarului Comunei Ulie

 
 COMUNA ULIES 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
  
  
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu____voturi pentru_____
____consilieri prezenţi. 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE

 

 
 

H O T Ă R Â R E A NR.:16/201
Cu privire la aprobarea contractului de achiziție a scaunului de stomatologie pentru 

stomatologia din Comuna Ulieș 
 
 
 

comunei Ulies, întrunit în şedinţa ordinară din 15martie

privind Legea bugetului de stat pe anul 2018, 
privind finanţele publice locale, cu modifiările şi complet

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia public
Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

erilor art.36, alin. (9),din Legea nr.215/2001, din Legea administra

art.45, alin. (1), din Legea nr.215/2001, din Legea administra

alin. (1), lit. b) din Legea nr.215/2001, din Legea administra

Consiliul local al comunei Ulieș: 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

ționarea scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulie
 

Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri se mandatează Primarul Comunei Ulie

râre se va comunica Primarului Comunei Ulieș și Prefectului Jude

Contrasemneaza,
Ş ŢEI, Persoana desemnat

Cu atribu

voturi pentru_____-____voturi împotriva şi __-_____ab

COMUNEI ULIEȘ 

18 
ie a scaunului de stomatologie pentru 

15martie2018, 

ă şi completările ulterioare 
publică; 

 pentru elaborarea actelor normative 

din Legea nr.215/2001, din Legea administraţiei publice 

, alin. (1), din Legea nr.215/2001, din Legea administraţiei publice 

a administraţiei publice locale, 

ionarea scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș în 

 Primarul Comunei Ulieș, Gyorgy Sandor. 

și Prefectului Județului Harghita. 

Contrasemneaza, 
Persoana desemnată  

Cu atribuții de secretar 
Kulcsar Eva 

_____abţineri din numărul de 


