
ROMANIA
JUDETUL VALCEA .

CONSILIUL LOCAL ALUNU

HOTARAREA NR.33

Privitoare Ia: aprobarea achizitionarii a 1200 tone piatri spartio pentru
pietruirea drumurilor comunale si sitesti.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din
data de 28.05.2019,Ia care participd un numir de l3 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri in funcfie;

Avdnd in vedere Hotirdrea Consiliului Local Alunu nr. 16 din
06.03.2019, prin care d-na Bumbar Denisa-Maia a fost aleasd pre;edintele
gedinpi pe o perioadd de trei luni;

Avdnd in vedere:
- referatul intocmit de d-l Ciobanu David, viceprimarul comunei Alunu,

Judelul V6lcea inregistrat sub nr. 5666113.05.2019, prin care propune aprobarea
achiziliondrii a 1200 tone piatrd spartd, pentru pietruirea drumurilor comunale $i
sdteqti;

- expunerea de motive inregistratd sub nr. 5667113.05.2019, intocmitd de
primarul comunei Alunu, Judeful Vdlcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judetul Valcea;

Tinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului
de hotarare intocmit de secretarul comunei;

In conformitate cu prevederile Legii 9812016 privind achiziliile publice;
art.36 alin (9) din Legea nr. 21512001, privind administratia publicalocala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 45 alin.(l) din Legea nr.21512001 privind administratia
publica locala, cu un numdr de 12 voturi pentru qi 1 abfinere, adoptd
urmatoarea:

HOTARARE

Art.l. Se aproba achizitionarea
drumurilor comunale qi sdteqti.

Art.2. Achizitiapietrei sparte se
Art.3. Cheltuielile necesare in

hotarari vor fi suportate din bugetul
Alunu.

a 1200 tone piatri spartd, pentru pietruirea

va face din catalogul SEAP.
'vederea aducerii la indeplinire a prezentei
local de venituri si cheltuieli al comunei



Art.4. Primarul comrtnei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prdbntei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului jude(ul
Valcea, primarului comunei Alunu, Compartimentului Promovare qi Achizilii
Publice, Compartimentului Contabilitate gi Inspec{ie Fiscal6 si se va afisa la sediul
Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
28.05.20r9

Pregedinte de qedinf6,
Bumbar Denisa-Maria

Contrasemneazd,
p. Secretar,

insp. Daju lulia-Daniela
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