
 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI                       

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 35 
                                  

                                  Cu privire la: achizitionare bunuri si servicii 

 

Consiliul local al comunei Ionesti, intrunit in sedinta ordinara din data de 18.07.2017, la care 

participa un numar de 12 consilieri din totalul de 13 consilieri in functie; 

Vazand ca presedintele de sedinta legal ales este dl. Cherascu Ion; 

Avand in vedere proiectul de hotarare initiat de primarul comunei insotit de expunerea de 

motive inregistrata sub nr. 3014 din 06.06.2017, precum si referatul viceprimarului comunei 

inregistrat sub numarul 2987 din 06.06.2017, prin care propune achizitionarea de  bunuri si servicii 

de catre comuna Ionesti in vederea implementarii obiectivelor Strategiei de dezvoltare a comunei 

Ionesti; 

Luand in considerare raportul de specialitate al compartimentului administratie publica, 

consiliere juridica si resurse umane inregistrat sub nr. 3804 din 18.07.2017, raportul comisiei pentru 

programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public si privat 

al localitatii, agricultura, gospodarie comunala, protectia mediului, servicii si comert inregistrat sub 

nr. 3818 din 18.07.2017 precum si raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarire intocmit de 

secretarul comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta decizionala 

cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ ; 

In conformitate cu prevederile art 7 alin 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, art 

43 din HG 395/2016, precum si ale art 36 alin 2 lit b din Legea nr 215/2001 privind administratia 

publica locala republicata si modificata; 

In temeiul art 45 alin 1 din legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu un 

numar de 12 voturi pentru, adopta urmatoarea: 

 

HOTARARE 

 

Art.1. Se aproba achizitionarea de bunuri si servicii de catre comuna Ionesti, dupa cum 

urmeaza: 

1.  “Achizitie plasa protectie baza sportiva Fiscalia, judetul Valcea ” in Comuna Ionesti, 

judetul Valcea, comform prevederilor art art 7 alin 5 din Legea 98/2016; 

2.  “„Utilaj – tractor tuns iarba”” in Comuna Ionesti, judetul Valcea, conform 

prevederilor art 7 alin 5 din Legea 98/2016. 

3. “Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Modernizare iluminat public pe DN 64 

conform prevederilor art art 7 alin 5 din Legea 98/2016; 

4. “Studiu Fezabilitate si Proiect Tehnic pentru Modernizare iluminat public Drumuri 

comunale si strazi conform prevederilor art art 7 alin 5 din Legea 98/2016; 

 

Art.2. Valoarea estimativa bunurilor/serviciilor nominalizate la articolul 1 este de 5 000 lei,  

pentru bunul nominalizat la punctul 1 respectiv 10 000 lei pentru bunul nominalizat la punctul 2, , 

respectiv 6 000 lei pentru serviciul nominalizat la punctul 3, respectiv 6000 lei, pentru serviciul 

nominalizat la punctul 4. 

 

 

Art.3. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea aducerii la 

indeplinire a prevederilor acesteia precum si Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art.4. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei hotarari, in 

termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la sediul Consiliului Local 

Ionesti. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                                 CONTRASEMNEAZĂ 

Cherascu Ion                    SECRETAR 

                          Dobra Emil Florin 

Ionesti 18.07.2017 

 
 

 


