ROMANIA
Comuna Butimanu
Judetul Dambovita
CONSILIUL LOCAL BUTIMANU
Tel./Fax. 0245 – 241040
HOTĂRÂRE
privind aprobarea executarii lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si vopsit
gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie
Consiliul Local al comunei Butimanu , judetul Dambovita, intrunit in sedinta ordinara in luna
aprilie 2015;
Avand in vedere :
-referatul înaintat de către domnul viceprimar Olteanu Gabriel din care rezulta necesitatea executarilor
lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si
vopsit gard Primarie
- raportul de specialitate inaintat de referentul cu urbanismul si referent contabil ;
- proiectul de hotarare privind aprobarea executării lucrăriilor de zugraveli interioare si exterioare
,tencuieli si vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie
prevederile Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala – cu modificările şi
completările ulterioare ;
- avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Butimanu ;
prevederile art.36 alin (2) lit “ b”,”d”, din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala ,
cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art.45 alin (1) si art.115 alin (1) lit.”b” ambele din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala – . cu modificările şi completările ulterioare
HOTARAŞTE :
Art.1. Se aproba executarea lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si vopsit gard
la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie
Art.2. Cu ducerea la indeplinire raspunde viceprimarul unitatii administrativ teritoriale ,iar
comunicarea institutiilor si persoanelor interesate se va face de catre secretarul unitatii administrative
teritoriale.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mugurel TĂNASE

Butimanu, 10.04.2015
Nr. 39/10.04.2015

SECRETAR,
C.Iamandi

ROMANIA
Comuna Butimanu
Judetul Dambovita
CONSILIUL LOCAL BUTIMANU
Tel./Fax. 0245 – 241040

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executarii lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si vopsit
gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie

OLTEANU GABRIEL - viceprimar cu atributii de primar al comunei Butimanu, judetul Dambovita ;
Având in vedere :
-referatul înaintat de către domnul viceprimar Olteanu Gabriel din care rezulta necesitatea executarilor
lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si
vopsit gard Primarie
- raportul de specialitate inaintat de referentul cu urbanismul si referent contabil ;
- proiectul de hotarare privind aprobarea executării lucrăriilor de zugraveli interioare si exterioare
,tencuieli si vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie
prevederile Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala – cu modificările şi
completările ulterioare ;
- prevederile art.36 alin (2) lit “ b”,”d”, din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala ,
republicată .
In temeiul art.45 alin (6) sidin Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala – republicata.
PROPUN :
Articol unic : Spre aprobare executarea lucrarilor de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si
vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie

INITIATOR,
VICEPRIMAR ,
Cu atributii de Primar
G. Olteanu

Butimanu

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
C.Iamandi

REFERAT,

Subsemnatul Olteanu Gabriel viceprimar al comunei Butimanu ,
judeţul Dâmboviţa, vă rog să analizaţi şi să initiaţi un proiect de hotărâre
ce va fi supus spre adoptare Consiliului Local Butimanu , pentru
executarea lucrarilor de. de zugraveli interioare si exterioare ,tencuieli si
vopsit gard la Gradinita Sterianu precum si vopsit gard Primarie

VICEPRIMAR,
G Olteanu

ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUTIMANU

HOTĂRÂRE
privind aprobarea executarii lucrarilor la sediul Consiliului local şi anexele aferente
acestuia , Şcoala Butimanu (Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimanu
Consiliul Local al comunei Butimanu , judetul Dambovita, intrunit in sedinta extraordinara
in data de 22.07.2011;
Avand in vedere :
- Procesul verbal înregistrat sub nr. 2340/21.07.2011, întocmit de comisia de constatare a
pagubelor produse de fenomenele meteorologice (furtună ) din data de 20.07.2011 la instituţiile
subordonate Consiliului local Butimanu , precum şi propunere de remedierea a acestora ;
- proiectul de hotarare privind aprobarea executarii lucrarilor la sediul Consiliului local şi anexele
aferente acestuia , Şcoala Butimanu (Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimanu
- prevederile Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala – cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii 50/1991 – privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii – cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii si
prevederile HG nr.925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica;
prevederile art.36 alin (2) lit “ b”,”d”, din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica
locala, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art.45 alin (1) si art.115 alin (1) lit.”b” ambele din Legea nr.215/2001 privind
administratia publica locala – . cu modificările şi completările ulterioare
HOTARAŞTE :
Art.1. Se aproba executarea lucrarilor la sediul Consiliului local Butimanu şi anexele aferente
acestuia , Şcoala Butimanu (Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimanu, după cum urmează :
- înlocuire astereală şi învelit acoperis sediul Primăriei ;
- învelit acoperis magazie lemne şi garaj PSI ;
- învelit acoperiş clădire Şcoala Butimanu (Sterianu)
- înlocuit la Grădiniţă de copii Butimanu un toc de geam şi gemurile aferente acestuia (trei bucăţi);
Art.2 Lucrările prevăzute la art.1 se vor executa pe bază de deviz , unde se va stipula fiecare
lucrare în parte, costul materialelor şi manopera , încheieri de contracte de prestări servicii ,
repectarea procedurilor legale de achiziţionare materiale şi plata celor care execută lucrările
conform devizului , decontarea pe baza de facturi a materialelor folosite receptionarea lucrărilor de
catre comisia de receptie şi predarea pe baza de proces verbal a acestora reprezentantilor
instituţiilor respective .
Art.3. Cu ducerea la indeplinire raspunde viceprimarul unitatii administrativ teritoriale si
compartimentul financiar contabil .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Mugurel TĂNASE

Butimanu, 22.07.2011
Nr. 37
ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA BUTIMANU
PRIMAR

SECRETAR,
jr. Laura ALEXANDRU

PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea executarii lucrarilor la sediul Consiliului local şi anexele aferente
acestuia , Şcoala Butimanu (Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimanu
Dragnea Marin - primar al comunei Butimanu, judetul Dambovita ;
Având in vedere :
procesul verbal înregistrat sub nr. 2340/21.07.2011, întocmit de comisia de constatare a
pagubelor produse de fenomenele meteorologice (furtună ) din data de 20.07.2011 la instituţiile
subordonate Consiliului local Butimanu , precum şi propunere de remedierea a acestora ;
- prevederile Legii nr.213/1998 – privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;
- prevederile art.125 din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica locala – cu
modificările şi completările ulterioare ;
- prevederile Legii 50/1991 – privind autorizarea si executarea lucrarilor de constructii – cu
modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Ordonantei Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie
publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si contractelor de concesiune de servicii si
prevederile HG nr.925 /2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achizitie publica;
- prevederile art.36 alin (2) lit “ b”,”d”, din Legea nr.215/2001 – privind administratia publica
locala, cu modificările şi completările ulterioare.
In temeiul art.45 alin (6) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala –
republicata cu modificările şi completările ulterioare.
.
-

PROPUN :
Art. 1 Spre aprobare executarea lucrarilor la sediul Consiliului local Butimanu şi anexele
aferente acestuia , Şcoala Butimanu (Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimanu, după cum urmează :
- înlocuire astereală şi învelit acoperis sediul Primăriei ;
- învelit acoperis magazie lemne şi garaj PSI ;
- învelit acoperiş clădire Şcoala Butimanu (Sterianu)
- înlocuit la Grădiniţă de copii Butimanu un toc de geam şi gemurile aferente acestuia (trei bucăţi);
Art.2 Lucrările prevăzute la art.1 se vor executa pe bază de deviz , unde se va stipula fiecare
lucrare în parte, costul materialelor şi manopera , încheieri de contracte de prestări servicii ,
repectarea procedurilor legale de achiziţionare materiale şi plata celor care execută lucrările
conform devizului , decontarea pe baza de facturi a materialelor folosite receptionarea lucrărilor de
catre comisia de receptie şi predarea pe baza de proces verbal a acestora reprezentantilor
instituţiilor respective .
INITIATOR,
PRIMAR ,
Marin DRAGNEA

VIZAT DE LEGALITATE,
SECRETAR,
jr. Laura ALEXANDRU

Butimanu

Vizat ,
Primar,
M. Dragnea

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 21.07.2011

Comisia de constatare a pagubelor produse de fenomenele
meteorologice (furtună) din data de 20.07.2011 la instituţiile Consiliului local
Butimanu , numita prin dispozitia domnului primar nr.287/21.07.2011 ,
formata din Grecu Nicolae-viceprimarul comunei Butimanu –presedinte,,
membrii : Dumitru Natalia –consilier în cadrul compartimentului financiar
contabil , Ştefan Maria -bibliotecar , Păun Anişoara -magaziner , Grecu Ninel
-consilier local, astăzi data de mai sus ne-am deplasat la obiectivele : sediul
Consiliului local Butimanu şi anexele aferente acestuia , Şcoala Butimanu
(Sterianu) şi Gradiniţa de copii Butimaniu, unde am constatat următoarele :
- sediul Consiliului local : distrus învelitoare tablă în proportie de 70% şi
astereală în proportie de 15 % ;
- magazie lemne şi garaj PSI au fost desvelite în proportie de 40% ;
- Şcoala Butimanu (Sterianu) – tabla ce învelea acoperisul cladiri a fost
distrusa în proportie de 35% – 40 %
- Grădiniţă de copii Butimanu distrus un toc de geam cu gemurile aferente
acestuia (trei bucăţi);
- Deteriorarea lămpilor de iluminat public , cu componentele aferente şi
claburile electrice .
Drept pentru care am încheiat prezentul proces verbal şi propunem spre
aprobare Consiliului local remedierea de urgenţă a celor constatate
Comisia de constatare ,
Grecu Nicolae _____________
Dumitru Natalia ____________
Ştefan Maria ____________
Păun Anişoara___________
Grecu Ninel ______________

