
ROMANIA
JUDETUL VALCEA :

CONSILIUL LOCAL ALUNU

HoTARAREA NR.6s

Privitoare la: aprobare a achizitionirii unei centrale termice pentru sediulPrimiriei comunei Alunu, judeful vilcea ;i " 
u"."soriilor aferente punerii infuncfiune.

Consiliul Local Alunu, Judetul valcea, intrunit in sedinta ordinara dindata de 27 '08'2020, la care participd ur, ,rumer de l2consilieri locali din totalulde 13 consilieri in funcfie;
Av6nd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, JudeJul Valcea nr.46 din25'06'2020, prin care d-l Manea Dumitru a fost ales pregedintele gedin{ei pe operioada de tei luni;
Avdnd in vedere:
- raportul intocmit de viceprimarul comunei Alunu, domnul CiobanuD?yi9,- inregistrat sub m. 10.442 din rg.0g.2020, prin care solicitdachizitionarea unei centrale termice pentru ,.Jiul primariei comunei Alunu,judelul Vdlcea;
- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10.443 din I g.Ig.2Lzlintocmit

de primarul comunei Alunu, Judetul V6lcea;
Avand in-vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul ConsiliuluiLocal Alunu, Judetul Valcea;
lindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitd{ii a proiectuluide hotdrdre intocmit de secretarul general ut 

"o.rnei Alunu;in conformitate cu p.*ra.rile art. 7, ahin. (5) din Legea nr. 9g/2016privind achiziliile publice; irt. tzg alin (14) iin ouc nr. 57/2019 privind codulAdministrativ;
In temeiur art. 196, arin. (r), lit. a) din ouc nr.57/20r9, privind codul

f#ffHlt" cu un numdr oe- r 1 voturi **.u 9i I ablinere, adoptd

HoTARARE

Art' l Se aprobd achizilionarea unei centrale termice pentru sediul prim6riei
comunei Alunu, itg:!'] vdlcea qi a accesoriilor aferente punerii in funcfiune, inlimita sumei de 45.000 lei.

Art.2. Achizitiase va face din catalogul SEAP.
Art'3' cheltuielile necesare in vedela aducerii la indeplinire a prezenteihotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al comuneiAlunu.

-



-

Aft.4. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor pr&entei hotarari, informand Consiliul Loc'al asupra
modului de indeplinire.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului judelul
Valcea, primarului comunei Alunu, Compartimentului Promovare qi Achizi{ii
Publice, Compartimentului Contabilitate qi Inspeclie Fiscald si se va afisa la sediul
Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
27.08.2020

de qedinf6,
itru

Contrasemneazd,
p. Secretar general,

insp. Daju Iulia-paniela
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