
ROMANIA
JUDETIIL BACAU

COMLINA BUCIUMI
CONSILIUL LOCAL

HoTAnAREA
Nr.42 din 29 septembrie2022

privind aprobarea modificirii Anexei nr.18-Studiu de oportunitate pentru proiectul
ooDotare, mobilare Centru Integrare Comunitar in Comuna Buciumi, Jude{ul Baciuo',
aprobat prin Hotirffrea Consiliului Local Buciumi nr.16 din 31.03.2021, modificat[ gi

pletati prin Hotirflrea Consiliului Local Buciumi nr.lA din21,02.2022

Consiliul Local al Comunei Buciumi, Jude{ul Bacbu, intrunit in qedinld ordinard in data

de 29 septembrie 2A22;
Avind ?n vedere Referatul de motivare nr.40l7 din 22.09.2022 prezentat .de primarul

comunei, Referatul de necesitate nr.3997 din 21.09.2022 prezentat"de biroul buget,

contabilitate, venituri, achiziln publice din aparatul de specialitate, scrisoarea de clarificare
nr.-1368361C1119.09.2022, transmis[ de Agenlia pentru Dezvoltare Rurall Nord-Est pentru

Proiectul "Dotare,'mobilare Centru Integrare Comunitar in Comuna Buciumi, Judelul Baclu",
referitoare la propunerea de schimbare de solulie tehnicd privind achizilionarea unei centrale
termice de o putere inferioard celei propuse prin proiect Ei Raportul de specialitatenr.402I dtn
22.09.2402;

Revdzdnd Hot6rirea Consiliului Local Buciumi nr.16 din 31.03,202I, modificat[ qi

completat[ prin Hotdrdrea Consiliului Local Buciumi nr.14 din 21.02.2022, respectiv Anexa

nr.18-studiu de oportunitate a investiliei "Dotare, mobilare Centru Integrare Comunitar in
Comuna Buciumi, dudelul Baclu";

Lnalizdnd Avizul nr.4IO2 din 28.09.2022 al Comisiei de specialitate buget din cadrul

Consiliului Local Buciumi;
in conformitate cu dispoziliile art.129(2),1it.b), art.I29(4),hl.d), art.art.I29(7)" 1it.lit.b)

si c), art.139(1) qi art.196(1), lit.a) din Ordonanla de urgen!1 nr.5712019 privind Codul

administrativ, cu modificbrile qi complet[rile ulterioare,

Art 1-Se aprobr modificarer #.?J*itilJJde oportunitate pentru proiectul
"Dotare, mobilare Centru Integrare Comunitar ?n Comuna Buciumi, Judelul Bac[u", aprobat

prin HotdrArea'Consiliului Local Buciumi nr.16 din 31.03 .202I, modificatb Ei completatd prin

Hotlrdrea Consiliului Local Buciumi nr.14 din 2I.02.2022, dupd cum urmeazd :

Textul referitor la puterea centralei termice pe lemne cu gazeifrcare va fi de "35 Kw"
in loc de "60kw" peste tot unde se regdseqte in conlinutul Studiului de oportunitate.

Art,2-Prezenta hotdrdre va fi comunicatd de secretarul general al comunei cdtre

primarul comunei, Institulia Prefectului Judelului Bacdu qi biroul buget, contabilitate" venituri,
achizitn oublice care o va transmite la A.D.R. Nord-Est.

Art,3-Hotbrdreava fi adusd qa cunoqtinld publica prin afiqare la sediul instituliei qi pe

DE $EDINTA ,

ACA STELIAN
CONTRASEMNEAZA,

Secretar general-Cons.jgridic, BILEI ELENA
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