
 

 

JUDETUL VALCEA 

COMUNA IONESTI                       

CONSILIUL LOCAL 

HOTARAREA nr. 27 

                                  

                     Cu privire la: achizitionare bunuri, lucrari si servicii 
 

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

08.09.2021, la care participa un numar de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri in 

functie; 

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

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

referatul de aprobare inregistrat sub nr. 4534 din 16.08.2021, precum si referatul 

viceprimarului comunei inregistrat sub numarul 4533 din 16.08.2021, prin care propune 

achizitionarea de bunuri, lucrari 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. 4535 din 16.08.2021, 

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. 5026 din 08.09.2021 precum si 

raportul de avizare a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei, 

inregistrat sub nr. 4536 din 16.08.2021; 

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 OUG 57/2019 cu privire la Codul 

Administrativ; 

În temeiul art. 139 alin. 1 si art. 196 alin. 1 lit a) din OUG 57/2019 cu privire la 

Codul Administrativ, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTARARE 

                                   

 

Art.1. Se aproba achizitionarea de bunuri, lucrari si servicii de catre comuna 

Ionesti, dupa cum urmeaza: 

1. Achzitionarea lucrarii de ,,Extinderea iluminatului public pe strada 

Corbeanca, punctul ,,la Balteanu’’ conform prevederilor art. 7 alin 5 din 

Legea 98/2016;  

2. Achzitionarea lucrarii ,,Amenajare loc de joaca satul Fotesti, punctul 

,,clubul copiilor’’ conform prevederilor art 7 alin 5 din Legea 98/2016;  

3. Achizitionarea lucrarii ,,Amenajare loc de joaca satul Fiscalia, punctul 

,,gradinita Fiscalia’’ conform prevederilor art 7 alin 5 din Legea 98/2016; 

4. Achizitionarea bunului ,,Tobogan’’ in vederea montarii la locul de joaca 

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

5. Achzitionarea lucrarii ,,Reabilitare scoala cu clasele I-VIII Marcea, 

comuna Ionesti, judetul Valcea’’ conform prevederilor art 7 alin 5 din 

Legea 98/2016;  



6. Achzitionarea serviciului ,,Asigurare mentenanta retea de apa si 

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

7. Achzitionarea serviciului ,,Organizare festivalului Toamna Merelor 2021’’ 

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

8. Achzitionarea lucrarii de ,,Vopsire gard stadion Ionesti, judetul Valcea’’ 

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

9. Achzitionarea serviciului ,,Consultanta pentru procedura de achizitii la 

obiectivul  Extindere alimentare cu apa si canalizare’’ conform 

prevederilor art 7 alin 5 din Legea 98/2016;  
10. Achzitionarea lucrarii ,,Extinderea iluminatului de la stadionul din localitate, prin 

montarea de proiectoare cu led’’ conform prevederilor art. 7 alin 5 din Legea 

98/2016; 

 

 

 Art. 2. Valoarea estimativa a lucrarii de la punctul 1 este de 18.000 lei fara TVA, 

70.000 lei fara TVA pentru lucrarea prevazuta la punctul 2, 65.000 lei fara TVA pentru 

lucrarea prevazuta la punctul 3, 10.000 lei fara TVA pentru bunul prevazut la punctul 4, 

301.199,80 lei fara TVA pentru lucrarea prevazuta la punctul 5, 60.000 lei fara TVA 

pentru serviciul prevazut la punctul 6, 70.000 lei fara TVA pentru serviciul prevazut la 

punctul 7, 25.000 lei fara TVA pentru lucrarea prevazuta la punctul 8, 355.247,59 lei fara 

TVA pentru serviciul nominalizata la punctul 9, respectiv 18.000 lei fara TVA pentru 

lucrarea prevazuta la punctul 10. 

 

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 

                      Catanoiu Ion                                        SECRETAR GENERAL 

                  Dobra Emil Florin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ionesti 08.09.2021 
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