HOTARAREA NrL7l2Ot7

privind aprobarea listei cu lucrările ce se Vor
realiza înanul 2017 pe raza Comunei Tilişca

Consiliul Local al Comunei Tilişca, întrunitînşedinţă ordinarä publică la data de

14 maftie 20L7,

Având învedere referatul nr 50 din 09.03.2017 întocmitde cätre dl Primar,
expunerea de motive nr. 51 din 09.03.2017 şi avĺzul comisiei pentru activitäţi
economico-financiare, juridică, de disciplină, muncă şi protecţie socială, gospodărire
comunală,

In temeiul prevederilor aft. 4 din Hotärârea Guvernului nr. 395/2016 pentru
aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de
achiziţie publică/acordului - cadru din Legea nr. 9812016 privind achiziţiile publice,
In temeiul aĺt. 36 alin (2) lit b) coroborat cu alin (4) lit d), aft. 45 alin (3), aft.
115 alin (1) lit b) şi a't. 123 alin (1) şi alin (2) din Legea nr.21512001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare'

HoTĂnĂŞTE:
Aft 1: Se aprobă realizarea înanul 20L7 a următoarelor lucrärii finanţate şi
cofinanţate din bugetul local:
Reabilitare Cămin Cultural sat Rod,
Reparatii iluminat public,
Reabilitare drum de hotar Cotituri-Plese
Reparaţii sträzi
Lucrärii de igienizare şcoli
Reparaţii curente spaţii primärie
Aprovizionarea cu combustibil şcoli
Aprovizionarea cu combustibil primărie
Curăţire de păşunat,
Reparaţii adăpători
Reparaţii punţi şi podeţe
Continuarea proiectului Canalizare menajeră sat Rod, Comuna Tilisca
Continuarea lucrării Demolare şi construire Cämin CulturaĺTilişca
Completare amenajament pastoral
Finalizarea lucrării de PUG Tilişca
Realizare studiu de fezabilitate pentru lucrarea 'Înfiinţare,distribuţie gaze
naturaleţ Comuna Tilişca,
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Întocmiredocumentaţie pentru obiectivul de investiţii ''Reabilitare străzi Comuna
Tilişca şi satele afiliate",
Intocmirea documentaţiei pentru obiectivul de investiţii 'Consolidare pod peste
pârâul Tilişca (str Vale nr 384), înTilişcaţ
investiţii ''Reabilitarea,
Intocmirea documentaţiei pentru obiectivul
public",
Comuna Tilişca,
modernizarea şi eficientizarea sistemului de iluminat
Judeţul Sibiu,
Reabilitare spaţiu Primărie Tilişca.
Aľt 2: Lucrările se Vor realiza prin respectarea procedurilor prevăzute de
legislaţia privind achiziţiile pubIice, iar lista Se Va completa de Primarul Comunei Tilişca
înfunctie de necesitäţile ce vor apărea pe parcursul anului Ż0I7 şi a identificării surselor
de finanţare.
Aft 3: Cu aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Comunei Tilişca şi Aparatul de Specialitate al Primarului.
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Tilişca la 14 maftie 2017

Preşedinte de şedinţă,
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Contrasemnează,
Secretar: MARIA MO

