ROMÂNIA
COMUNA VALEA LUNGĂ
CONSILIUL LOCAL
Str. Victoriei, nr. 328, Valea Lungă,jud. Alba, tel./fax. 0258/888102, email:primariavalealunga@yahoo.com

HOTĂRÂREA NR. 47
privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare sistem climatizare la caminul
cultural din Valea Lunga
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2018,
Luând în dezbatere:
- Proiectul de hotărâre iniţiat de primarul comunei Valea Lungă si expunerea de motive;
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate nr.2709/10.07.2018 al inspectorului debutant din cadrul primariei Valea
Lungă privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare a sistemului de climatizare la
caminul cultural din Valea Lunga;
- suma totala estimata, necesara investitiei este de 80.128,53 lei(inclusiv TVA) , conform devizului
estimativ;
- investitia va fi finantata din bugetul local, capitol 67.02-Cultura, iar obiectivul de investitie a fost
cuprins in Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018, la pozitia 89 si de asemenea a fost
inscris la pozitia 2.2 din lista obiectivelor de investitii, anexa a bugetului local al anului 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. b , alin.4. lit. d şi alin. 6, lit.a, pct.13 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43, 44 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 98/2016;
- art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aproba inceperea lucrarilor de achizitie si montare a sistemului de climatizare la
caminul cultural din Valea Lunga, prin procedura de achizitie directa.
Art.2: Se aproba alocarea sumei de 80.128,53 lei (inclusiv TVA), cap. 67.02-cultura, conform
devizului estimativ, anexa la hotarare, pentru obiectivul de investitie mentionat la art.1, prin procedura
de achizitie directa.
Art.3: Manopera lucrării si materialele necesare achizitionarii si montarii sistemului de climatizare
se procură conform articolului anterior.
Art.4: Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, conform
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios administrativ.
Art.5: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.
VALEA LUNGĂ, 27.07.2018
Preşedinte de şedinţă
Bocea Lucian Emilian

Contrasemnează secretarul
comunei Valea Lungă
Banea Kinga Katalina
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PROIECT
HOTĂRÂRE
privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare sistem climatizare la caminul
cultural din Valea Lunga
Consiliul local al comunei Valea lungă, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.07.2018,
Luând în dezbatere:
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local;
- raportul de specialitate nr.2709/10.07.2018 al inspectorului debutant din cadrul primariei Valea
Lungă privind aprobarea inceperii lucrarilor de achizitie si montare a sistemului de climatizare la
caminul cultural din Valea Lunga;
- suma totala estimata, necesara investitiei este de 80.128,53 lei(inclusiv TVA) , conform devizului
estimativ;
- investitia va fi finantata din bugetul local, capitol 67.02-Cultura, iar obiectivul de investitie a fost
cuprins in Planul anual al achizitiilor publice pentru anul 2018, la pozitia 89 si de asemenea a fost
inscris la pozitia 2.2 din lista obiectivelor de investitii, anexa a bugetului local al anului 2018;
Având în vedere prevederile:
- art. 36 alin. 2, lit. b , alin.4. lit. d şi alin. 6, lit.a, pct.13 si art.126 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;
- art.7, alin.5 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si art. 43, 44 din HG nr. 395/2016
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 98/2016;
- art. 45 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale cu completările şi modificările
ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 45 şi art. 115 alin.(1), lit.b din Legea nr. 215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată, cu completările şi modificările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE
Art.1: Se aproba inceperea lucrarilor de achizitie si montare a sistemului de climatizare la
caminul cultural din Valea Lunga, prin procedura de achizitie directa.
Art.2: Se aproba alocarea sumei de 80.128,53 lei (inclusiv TVA), cap. 67.02-cultura, conform
devizului estimativ, anexa la hotarare, pentru obiectivul de investitie mentionat la art.1, prin procedura
de achizitie directa.
Art.3: Manopera lucrării si materialele necesare achizitionarii si montarii sistemului de climatizare
se procură conform articolului anterior.
Art.4: Prezenta hotarare poate fi contestata in termen de 30 de zile de la comunicare, conform
prevederilor Legii nr. 554/2004 la instanta de contencios administrativ.
Art.5: Prezenta va fi transmisă Instituţiei Prefectului Judeţului Alba şi compartimentului
contabilitate din cadrul Primăriei Valea Lungă.
Nr. 2708/10.07.2018
VALEA LUNGĂ, 10.07.2018
Iniţiator-primar
Puşcă Vasile

Avizat secretarul
comunei Valea Lungă,
Banea Kinga Katalina

