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HoTAnAREA NT,4
privind realizarea obiectivului de investitii ,,CONSTRUIRE SAIA DE SPORT

irv serItL rvEfrt, coMUNA IVE;Tr,IUDETUL zASLIJI,,

AvAnd in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Ivegti cu privire la
proiectul de hotdrAre, rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si
raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Ivesti;

in conformitate cu prevederile art. 44, alin.(1.1 din Legea nr. 273/2006 privind
finanlale publice locale, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

in temeiul prevederilor art,36 alin.[2) lit. ,,b,,, alin,[4), lit, ,,d,, $i ,,€,,, art.45,alin.[3],
art'1L5, alin.[1J, lit."b" 9i art. 1'26 din Legea nr.ZI5/2001 privind administralia publicd
localS, republicatS,

Consiliul local al comunei Ivegti, judepl Vaslui,

HorAnAgrE:
Art.1 (1) Se aprobi realizarea obiectivului de investilii ,, CONSTRUIRE SALA DE

SPORT iT,I SETUL IVE$TI, COMUNA IVE'TI, TUDETUL VASLIJI".

[2) obiectivul de investilii menlionat la alin,[1) se va realiza cu fonduri din bugetul
de stat prin compania Nalionala de Investilii S.A. din subordinea Ministerul DezvoltSrii
Regionale gi Administraliei Publice sau cu fonduri europene nerambursabile care se vor
obgine prin Grupul de acfiune locald,,valea Tutovei gi Zeletinului,,,

Art.Z. Pentru realizarea obiectivului de investilii ,,CONSTRUIRE SALA DE SPORT
iu snrut IVE$TI, COMUNA IVE$TI, IUDETUL VASLW", se aprobd intocmirea studiului
de fezabilitate, a studiului geotehnic gi a studiului topografic.

Art'3' Obiectivul de investilii menfionat la art.1 se va realiza pe terenul in
suprafagd de 1194 mp care aparline domeniului public al comunei Ivegti, are numdrul
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L



cadastral 70049 9i are urmdtoarele vecindtifi: Nord - piciu Neculai, Est - Dragomir
Alexandru gi Piciu Neculai, Sud - Dragomir Alexandru gi vest- Drumuljudelean 243 A.

Att'4' Domnul primar va incheia contracte de achizigie publicd pentru lucrdrile gi
serviciile menfionate la art.3 cu respectarea prevederile legale in vigoare privind
achiziliile publice, respectiv ordonanfa de urgengd nr.34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizilie publicd, a contractelor de concesiune de lucrdri publice gi a
contractelor de concesiune de servicii, aprobatd prin Legea nr.33T /2006, cu modificdrile
gi completirile ulterioare,

Art'5' Primarul va asigura executarea hotlrArii prin compartimentul de resort din
cadrul aparatului de specialitate.

IVE$TI, 30 ianuarie 2076
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