
ROMANIA
JUDETUL GORJ
COMUNA URDARI
..NSILIUL LocAL 

norAnAnn
privind aprobarea aloclrii sumei de 8.000 lei pentru achizi{ionarea unei pompe

submersibile la forajul nr.2 din Capitolul 70.02.05.01

Consiliul Local al Comunei Urdari, judepl Go.j;
Avdnd in vedere:
- proiectul de hotdr6re nr. 2920101.07 .2021;
- raportul nr.29l5101 .07.2021 al Compartimentului Achizitii Publice Ei Relalii

cu Publicul;
- referatul de aprobare nr. 2919101.07.2021 al Primarului Comunei Urdari;
- prevederile art. 49, alin.4 din Legea nr. 27312006 privind finanlele publice

locale, cu modificdrile qi completSrile ulterioare;
- prevederile art. 43 din H.G. nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie

publica / acordului-cadru din Legea nr.9812016 privind achizitii publice;

- prevederile art. I din Legea nr. 9812016 privind achiziliile publice, cu

modificSrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Legii nr. l5l202l a Bugetului de Stat pe anul2021;
- prevederile art. 129, alin. (2),lit. d) 9i alin.(7),lit. n) din O.U.G. nr.5712019

privind Codul Administrativ;
- avizul comisiilor de specialitate.
in temeiul art. 139, alin. (3), lit. a) din O.U.G. nr. 5712019 privind Codul

Administrativ,

HOTARA$rE:
Art.l. (l). Se aprobd alocarea sumei de 8.000

Urdari din capitolul 70.02.05.01 - Alimentare cu ap6

submersibile la forajul nr.2.
(2). Suma urmeazd a fi alocatS din capitolul 70.02.05.01 aliniatul 71.03 si

se transferd la alini atul 7 1.01.02.
Art.2, Prevederile prezentei hotdrdri vor fi duse la indeplinire de Compartimentul

Achizilii Publice qi Relafii Publice qi Compartimentul Contabilitate.
Art.3. Prezenta hotdrdre se comunicd Compartimentului Achizilii Publice qi

Relafii Publice, Compartimentului Contabilitate, Primarului Comunei Urdari si

Instituliei Prefectului- Jude{ul Gorj.

PRE$EDI DINTA,
CONTRASEMNEAZA,

SECRBTAR GENERAL,
CO

Prezenta
Consiliului Local din data de 01.07.2021, cu un numdr de 12 voturi pentru , - voturi

impotriv6, _abfineri, exprimate din num[rul total de 12 consilieri prezenfi la qedinfd gi din

totalul de 13 consilieri in functie.
Urdari
Nr. 34 din 01.07.2021

lei din bugetul local al Comunei
pentru achizilionarea unei pompe

Cristina-
kffi''fi

de indat[ a


