
ROMANIA 
JUDE]TUL BACAU 

CONSJLIUL LOCAL AL ORASIJLUJ COMANESTI 

ARE 
privind aprobarea achizitiej de seryicii de revizuire documentatic DALI pentru proiectul ,,Reabilitare, 

modernizare, dezvoltarea i echiparea infrastructurijeducationale la Scoala ,,Liviu Rebreanu", 
Impreunà cu structura arondata - 5coala nr. 4 din orauI Comanefli" 

Consiliul Local al oraului Comanefli, judetul Bacäu, Intrunit In sedinta ordinara 
din data de 30.01.2018 

Avãnd in vedere: 

- Referatul nr. 19426 din 16.01.2018 intocmit de cAtre Biroului Programe din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului orau1ui ComAneti in care se precizeazá necesitatea 
aprobarii de cätre Consiliul Local Comaneti, a achizi;iei de servicii de revizuire a 
documentatei DALI pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare, dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaçionale la 5coala Liviu Rebreanu Impreunä cu structura arondata - 5coala 
nr. 4 din orau1 Comanesti ", in vederea depunerii In cadrul Programul Operational  Regional 
2014-2020, Axa prioritará 10 - Imbunatatirea infrastructurii educa;ionale, Prioritate de 
investitii 10.1 b - Investi;iile in educatie, si formare, inclusiv In formare profesionala, pentru 
dobãndirea de competen;e si invàare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor 
de educatie, a proiectului mai sus mentionat. 

- Expunerea de motive nr. 19426/13 din 16.01.2018 a Primarului Orasului Comaneti, 
- Avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraului 

Cornanesti. 
In temeiul art. 36, aIm. (2), lit. b, alin.6, lit, a pet. 1 al art. 45, at art. 48 aIm. (2) i al art. 

115, aIm. (1), lit. b) din Legea administra4iei publice locale nr.215/2001, republicata, cu 
completarile fl modhticärile ulterioare, adoptã urmätoarea: 

Art.1. Consiliul Local al oraului ComAneti aproba achiziçia de servicii de revizuire a 
documenta;ei DALI pentru proiectul ,,Reabilitare, modernizare, dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii educaçionale la 5coala Liviu Rebçnu din orau1 Cománeti ", In vederea 
depunerii proiectu!ui In cadrul Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritarà 10 
- Imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii  10. 1 b - Investitiile in 
educatie, si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobândirea de competente si 
invatare pe tot parcursul vieii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie. 

Art. 2. Prezenta hotàrãre se va comunica Institutiei Prefectului judetului Bacãu, 
Primarului orau1ui Comaneti, precum i tuturor Directiilor, Serviciilor, Compartimentelor 
interesate din cadrul Oraul Comàneti - U.A.T, pentru ducere la Indeplinire. 

PRE5EDINTE DE $E Contrasemneazà, 
Consilier local Secretarul oraului 

h'rilä Daniela 
Laic Rob4intii! 
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