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A N U N Ţ 
 
 
 

În conformitate cu prevederile  art. 139  coroborate cu ale art.133, art  134  si    art. 
135 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ și ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al 
comunei  Schitu  Duca, se anunță convocarea Consiliul Local în şedinţă 
extraordinară (de indata) pentru LUNI, data de 06 martie 2023, ora 9 00, ale cărei 
lucrări se vor desfășura în sala mare de şedinţe din sediul Primăriei comunei Schitu  
Duca, Jud. Iasi, care are următorul : 

 
 
 

PROIECT AL ORDINII DE ZI: 

 

 

1. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de   1450  LEI cu  

TVA pentru  achizitia de planuri topografice pentru obiectivul “Cresterea Gradului 

de eficenta energetica Gradinita Poieni , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi           

(2023- 0 lei  , 2024- 1.450 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare) - initiator primar  

Corciova  Grigore. 

2. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 2.000 lei pentru  

achizitia de studii geotehnice pentru obiectivul “Cresterea Gradului de eficenta 

energetica Gradinita Poieni , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi  (2023- 0 lei  , 2024- 

2.000 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare)  - initiator primar  Corciova  Grigore. 

3. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 1.450 lei pentru  

achizitia de planuri topografice pentru obiectivul “Cresterea Gradului de eficenta 

energetica scoala Poieni , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi(2023- 0 lei  , 2024- 

1.450 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare) - initiator primar  Corciova  Grigore. 

4. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 2.000 lei pentru  

achizitia de studii geotehnice pentru obiectivul “Cresterea Gradului de eficenta 

energetica scoala Poieni , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi   (2023- 0 lei  , 2024- 

2.000 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare) - initiator primar  Corciova  Grigore 

5. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 1.450 lei pentru  

achizitia de planuri topografice pentru obiectivul “ Cresterea gradului de eficenta 

energetica si gestionarea inteligenta a energiei la scoala primara Schitu Duca  , 

Comuna Schitu Duca , Judetul Iasi   ” (2023- 0 lei  , 2024- 1.450 lei, sau  in  functie  

de  alocarile  bugetare) - initiator primar  Corciova  Grigore 



6 Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 2.000 lei pentru  

achizitiei de studii geotehnice pentru obiectivul “ Cresterea gradului de eficenta 

energetica si gestionarea inteligenta a energiei la scoala primara Schitu Duca  , 

Comuna Schitu Duca , Judetul Iasi   ” (2023- 0 lei  , 2024- 2.000 lei, sau  in  functie  

de  alocarile  bugetare) - initiator primar  Corciova  Grigore 

7. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 1.450 lei pentru  

achizitia de planuri topografice pentru obiectivul “Cresterea Gradului de eficenta 

energetica scoala Slobozia , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi  (2023- 0 lei  , 2024- 

1.450 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare)  - initiator primar  Corciova  Grigore. 

8. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de 2.000 lei pentru  

achizitia de studii geotehnice pentru obiectivul “Cresterea Gradului de eficenta 

energetica scoala Slobozia , Comuna Schitu Duca ,Judetul Iasi  (2023- 0 lei  , 2024- 

2.000 lei, sau  in  functie  de  alocarile  bugetare)  - initiator primar  Corciova  Grigore. 

9. Proiect de hotarare privind    aprobarea  alocarii  sumei  de  197.000 lei 

pentru achizitia   de  Servicii de proiectare tehnică pentru obiectivul de 

investiții: „Construirea și dotarea unui centru de zi pentru copiii aflați în 

situație de risc de separare de părinți în comuna Schitu Duca, jud. Iași” finantat  

prin  PNRR - initiator primar  Corciova  Grigore. 

10. Proiect de hotarare privind    aprobarea  încheierii unui acord de 

parteneriat pentru implementarea Proiectului ”JOC- Joaca, oportunitate, competente” 

cu Scoala  Gimnaziala  Poieni - initiator primar  Corciova  Grigore. 
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