2018

ROMANIA
JUDEŢUL BUZĂU
COMUNA SMEENI

HOTARARE
privind aprobarea achizitionarii unui autoturism si remorca de
catre Serviciul Apa-Canal
Avand in vedere:
-expunerea de motive a primarului comunei Smeeni, d-l Andrei Ion
inregistrata sub nr. 9993/19.11.2018 ;
-avizul secretarului de comuna ,dat pe proiectul de hotarare ;
-raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local Smeeni
inregistrat sub nr. 9994/19.11.2018 ;
-referatul de necesitate al Serviciului Apa-Cana , inregistrat sub nr.
168/25.10.2018;
-prevederile art.20 alin.(1), lit. i) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare ;
-prevederile Legii nr. 215/2001, privind administratia publica locala ,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.IV din O.U.G. nr.68/2012 pentru modificarea si completarea
unor acte normative precum si unele masuri fiscal bugetare;
In temeiul art.36 art.45 si art. 115 din Legea administratiei publice locale
nr.215/2001, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE
Art.1 Se aproba achizitionarea directa a unui autoturism si remorca de
catre Serviciul Apa-Canal ,aflat in subordinea Consiliului local Smeeni , cu o
valoare care nu poate depasi suma de 20.000 lei inclusiv TVA.
Art.2 Suma necesara achizitionarii autoturismului se achita din bugetul
Serviciului Apa-Canal .

Art.3

Se imputerniceste administratorul Serviciului Apa-Canal , d-l

Dumitru Marian, sa faca toate demersurile necesare achizitiei si sa semneze
contractul de achizitie pe seama si in numele Consiliului local Smeeni .
Art.4 Prevederile prezentei hotarari se pot ataca in instanta de contencios
administrativ a Tribunalului Buzau , de catre persoanele interesate , in 30 de zile
de la comunicare.
Art.5

Secretarul comunei Smeeni , judetul Buzau , va comunica prezenta

hotarare autoritatilor si persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta
Consilier local
Ghiveci Florentin
Contrasemneaza
Secretarul comunei
Stanescu Anghel Luigi
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Hotărârea a fost adoptată in data de 26.11.2018 cu 14 voturi „pentru” , 0 „împotrivă ,
0„abţineri” din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi la sedinta 14 .

