U.A.T. COMUNA TOMEȘTI, JUDEȚUL IAȘI,
PRIMAR,
PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 15957 DIN 02.12.2019
(privind aprobarea Programului Primarului Comunei Tomeşti, pe anul 2020)

Consiliul local al Comunei Tomeşti, Județul Iaşi,
Având în vedere:
-nota de fundamentare a Primarului Comunei Tomești cu nr. 15826 din 29.11.2019 precum și
raportul compartimentului de specialitate cu nr. 15827 din 29.11.2019 întocmit de doamna Șerban
Cleopatra-Mihaela, inspector cl. I, gr. principal cu atribuțiile contabilului din cadrul Primăriei Tomești,
pentru proiectul de hotărâre privind aprobarea: “Programului Primarului Comunei Tomești, pe anul 2020”
și aprobarea acestuia prin hotărârea Consiliului Local Tomești;
-proiectul de hotărâre nr. 15957 din 02.12.2019, întocmit de primarul comunei cu privire la
aprobarea : “ Programului Primarului Comunei Tomești, Județul Iași, pe anul 2020”;
-anunţul înregistrat la sediul autorităţii locale prin care se face publică intenţia ca în data de
30.01.2020 să se adopte un act administrativ cu caracter normativ, anunţ făcut în temeiul art. 7 din Legea nr.
52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică;
-avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Tomeşti, pentru
proiectul de hotărâre de mai sus;
Examinând prevederile legale în materie, respectiv: Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu
modificările şi completările ulterioare; Legea nr. 82/1991, a contabilităţii, republicată; Legea nr. 98 din 19
mai 2016 privind achizițiile publice; Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
H.G. nr. 28 din 9 ianuarie 2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice
aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru
obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; O.G.R. Nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de
organizare şi funcţionare al consiliilor locale; Ordinul nr. 1792/2002, publicat M. Of. nr. 37/23.01.2003, al
Ministrului Finanţelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea
angajamentelor bugetare şi legale;
Ca urmare a competențelor stabilite prin art. 129 alin. 2 lit. (b) și alin. 4 lit. (d) din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art. 139 alin. 1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE
Art. 1. (1) Se aprobă Programul Primarului Comunei Tomeşti, pe anul 2020, astfel cum
este prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.
(2) Anexa face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Primarul Comunei Tomeşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri,
informând periodic Consiliul Local Tomeşti asupra stadiului realizării investiţiilor din prezenta
hotărâre.
Art. 3.Copii de pe prezenta hotărâre se vor comunica: primarului comunei pentru luare la
cunoștință și ducere la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi, pentru control și legalitate,
altor persoane fizice și juridice interesate. De asemenea se vor afişa copii în locuri publice din
comună.
Adoptată azi: 30.01.2020
Inițiator proiect de hotărâre
Primar, Prof. Ștefan Timofte

Secretar general U.A.T.,
Gabriel Mancaș

