
ROMANIA
JUDETUL VALCEA :

CONSILIUL LOCAL ALUNU

HoTARAREA NR. 66

Privitoare la: aprobarea achizitiondrii a 3 pompe necesare sistemului de
canalizare gi a accesoriilor aferente.

Consiliul Local Alunu, Judetul Valcea, intrunit in sedinta ordinara din
data de 27.08.2020, la care participd un numdr de 12 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri in funcfie;

Avdnd in vedere hotdrdrea Consiliului Local Alunu, Judelul Vdlcea nr. 46 din
25.06.2020, prin care d-l Manea Dumitru a fost ales pregedintele qedin{ei pe o
perioada de tei luni;

Avdnd in vedere:
- raportul intocmit de viceprimarul comunei Alunu, domnul Ciobanu

David, inregistrat sub nr. 10.440 din 18.08.2020, prin care solicitd
achizitionarea a 3 pompe necesare sistemului de canalizare qi a accesoriilor
aferente;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 10.441din 18.08.2020 intocmit
de primarul comunei Alunu, Judelul Vdlcea;

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

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitdlii a proiectului
de hotdrAre intocmit de secretarul general al comunei Alunu;

in conformitate cu prevederile art. 7, aIin. (5) din Legea nr. 9812016
privind achizi{iile publice; art. I29,alin. (2),lit.,,d", alin (7) Iit.,,n", alin (14)
din OUG nr. 5712019 privind Codul Administrativ;

In temeiul art. 196, aIin. (1), lit. a) din OUG nr.5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numdr de 12 voturi pentru, adoptd urmatoarea:

HOTARARE

Art.l Se aprobd achizilionarea a 3 pompe tip HOMA necesare sistemului de

canalizare, in limita sumei de 17 .200lei, echivalent a 3.600 Euro.
Art.2. Se aprobd achizilionarea a 200 m cablu de tracliune din inox de O 8,

in limita sumei de 1.500 lei.
Art. 3. Achizitra se va face din catalogul SEAP.
Art.4. Cheltuielile necesare in vederea aducerii la indeplinire a prezentei

hotarari vor fi suportate din bugetul local de venituri si cheltuieli al comunei
Alunu.



Art.s. Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor pr€zentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art. 6. Prezenta hotarare se va comunica: Institu{iei Prefectului judelul
Valcea, primarului comunei Alunu, Compartimentului Promovare qi Achizilii
Publice, Compartimentului Contabilitate gi Inspeclie Fiscald si se va afisa la sediul
Consiliului Local Alunu.

Alunu la:
27.08.2020

Preqedinte de qedinli,
Manea

Contrasemneazd,,
p. Secretar general,

insp. Daju Iulia-paniela
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