
ROMÂNIA
 C O M U N A  V Â L C E L E L E

        SAT VÂLCELELE, COMUNA VÂLCELELE,   JUDETUL BUZAU
Tel/FAX: 0238.576857  E-mail: p r i m a r i a v a l c e l e l e @ y a h o o . c o m

HOTARARE NR.23/30.04.2020

Privind achizitionarea unui autoturism care sa deserveasca Consiliul Local Valcelele 

Consiliul Local al Comunei Valcelele intrunit in sedinta ordinara in data de 30.04.2020

Avand in vedere:

-proiect de hotarare nr.23/30.04.2020

-referat as primarului inregistrat sub nr.1278/30.04.2020

-raport  al  inspectorului  superior  din  cadrul  compartimentului  financiar-contabil  inregisatrat  sub

nr.1277/30.04.2020;

-aviz al comisiei de specialitate  nr.1279/30.04.2020

- prevederile legii 273/2006 privind finantele publice locale ;

-HCL nr.7/2020 privind aprobarea bugetului local  in anul 2020;

-HCL nr.8/2020 privind aprobarea listei de investitii pe anul 2020;

In temeiul art.129 alin.1 si art. 196 alin. 1 lit. a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ 

HOTARASTE:

Art.1.  Se aproba achizitionarea unui autoturism nou marca DUSTER COMFORT, din bugetul local

in valoare de aproximativ 16.000 euro, care sa deserveasca Consiliul Local.

Art.2.  Achizitia prevazuta la art.1 este cuprinsa in lista de investitie pe anul 2020 aprobata prin

HCL nr.8/2020

ART.3.  Prevederile  prezentei  hotarari  vor  fi  duse  la  indeplinire  de  catre  primarul  comunei

Valcelele si compartimentul financiar-contabil;

ART.4.  Secretarul delegat al comunei Valcelele va transmite prezenta hotarare autoritatilor si

persoanelor interesate.

Presedinte de sedinta                                                                                          CONTRASEMNEAZA

        DRAGU ILIE                                                                                                     SECRETAR DELEGAT

                                                                                                                                  HOLBAN CATELUTA

Această  hotărâre  a  fost  adoptată  de Consiliul  Local  al   Comunei  Valcelele  în  şedinţa din data  de

30.04.2020,  cu  respectarea  prevederilor  art.  139,  alin.  (1)   din  O.U.G.  nr.  57/2019  privind  Codul

Administrativ, cu un număr de         voturi pentru,        abţineri şi          voturi împotrivă, din numărul

total de         consilieri în funcţie şi         consilieri prezenţi la şedinţă.
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