
ROMANIA
JUDETUL VALCEA .

CONSILruL LOCAL ALUI{U

HOTARAREA NR. 70

Privind: aprobarea achiziliei de servicii de consultanta pentru Proiectul:
,rReabilitare si modernizare (asfaltare) drumuri comunale si satesti in
interiorul localitatilor, comuna Alunu, judetul Vf,lcea".

Consiliul Local Alunu, Judelul V6lcea, intrunit in qedinla ordinard din
datade2T .08.2A20 la care participdun numir de 12 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri locali in funclie;

Avdnd in vedere Hotdrdrea Consiliului Local Alunu ttr.46 din 25.06 .202A,
prin care domnul Manea Dumitru a fost ales preqedintele qedinlei pentru o
perioadd de 3 luni;

Av6nd in vedere:

- raportul intocmit de doamna Mosor Elena, consilierul primarului
comunei Alunu, judeful V6lcea, inregistrat sub nr. 10444 din 19.08.2020, prin
care propune achizifia serviciilor de consultan![ in domeniul accesarii fondurilor
prin CNI pentru proiectul ,,Reabilitare si modernizare (asfaltare) dmmuri
comunale si satesti in interiorul localitatilor, comuna Alunu, judetul Yalcea";

-referatul de aprobar,"einregistrat sub nr. 10488 din 19.08.2A2A, intocmit
de primarul comunei Alunu, judelul Ydlcea;
Avdnd in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local
Alunu, Judeful Ydlcea;

Jindnd seama de raportul de avizare sub aspectul legalitillii a proiectului de
hotdrdre intocmit de secretarul comunei;

tn conformitate cu prevederile: art.7 alin (5) din Legea nr.9812016
privind achizitrllle publice; prevederile Legii nr.27312006, privind finanlele
publice locale, cu modificirile qi completitrlle ulterioare; prevederlle art. I29
alin (2) Irt. ,,b", alin (14) din OUG nt. 5712A19, privind Codul Administrativ, cu

modificbrile ulterioare ;

tn temeiul prevederilor art. 196 alin. (l) din Ordonanla de Urgen!5
a Guvernului nr. 5712019 privind Codul administrativ, cu modificarile
ulterioare, cu un numdr de 11 voturi pentru qi 1 ablinere, adoptd urmdtoarea:

TTOTANARE:

Afi. 1. Se aprobdachizilionarea de servicii de consultantdpentru Proiectul:

,,Reabilitare si modernizarc (asfaltare) drumuri comunale si satesti in interiorul



localitatilor, comunaAlunu, judetul Ydlcea",lavaloarea de 30.000,00lei cu TVA
inclus. :'

{rt.2. Sumele vor fi achitate care consultant astfel:
a) 20o/o &tpa inscrierea in lista de sinteza a obiectivului de investitii;
b) 80o/o dupa semnarea contractului de finantare.
Art.3. Se aproba intocmirea documentatiei cadastrale pentru inscrierea in

cartea funciara a drumurilcr de interes local ce fac obiectul Proiectului:
,,Reabilitare qi modernizare (asfaltare) drumuri comunale qi satesti in interiorul
localitatilor, Comuna Alunu, Judetul Valcea" in vederea obtinerii finantarii
proiectului prin CN, valoarea estimata a cheltuielilor fiind de 5.000,00 lei, la care
se adaugd TVA.

l,rt. 4 Se aprobi intocmirea DALI pentru portiunile de drum necuprinse in
documentatiainitiala, in lungime de 1200m.

Art.5 Primarul comunei Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea Ia
indeplinire a prevederilor prezentei hotarari, informand Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.6. Prezenta hotarare va fi comunicata: Instituliei Prefectului -Judetul
Valcea, pentru exercitarea controlului legalitatli, primarului comunei Alunu,
Compartimentului Contabilitate qi Inspeclie FiscalS, Compartimentului
Promovare ;i Achizilii Publice din cadrul Primiriei comunei Alunu qi va fi afiqatd
la sediul Consiliululi Local Alunu qi pe www.alunu.ro.
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