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CONSILruL LOCAL ALUNU
JUDETUT, vAlcn

HorAnA EA nr. 17

Privitoare la: achizifionarea
Dezvotare Locali a comunei
tAt 1 .|rti4,,
zUliL'aVZ I .

serviciilor de elaborare a ,nStrategiei de
Alunu, jude{ul Vfllcea, pentru perioada

Consiliul Local Alunu, Jude{ul VAlcea, intrunit in sedin!5 ordinard din
data de 15.12.2020 la care parliciplt un numir de 13 consilieri din numdrul
total de 13 consilieri in funcfie;

Avdnd in vedere Hotdrfrrea CorrsiliuluiLocalAlurru, JurJeiul Vdlcea nr.
l/12.71.2020, prin care domnul Mudava Nichifor a fost ales preqedintele
qedintei pe o perioadi de 3 luni;

Avdnd in vedere:
- raportul d-nei Daju Iulia-Daniela, inspector ?n cadrul Compartimentului
Promovare gi Achizilii Publice din aparatul de specialitate al primarului
comunei Alunu, Judetul Yalcea, inregistrat sub nr. 14659108.12.2020 pfrn
care propune achizilionarea serviciilor de elaborare a ,,strategiei de
Denrotare Locald a comunei Alunu, judeful Vdlcea, pentru perioada 2021-
2A27";

- referatul de aprobare inregisfiat sub nr. 14660108.12.2020, intocmit
de primarul comunei Alunu, Jude{ul Vdlcea;

Avand in vedere raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului
Local Alunu, Judeful VAlcea;

JinAnd seulma de raportul de avizarc sub aspectul legalitapi a
proiectului de hotrr6re intocmit de secretarul general al comunei;

In conformitate cu prevederile art. 129 ahn. (4),lit. ,,e" din ouG nr.
5712019 privind Codul Administrativ; prevederile art. 7 alin (5) din Legea nr.
98l20L6,privind achizillile publice, cu modificarile ;i completarile ulterioare;
pre-vederile Legii nr. 350/2C01 privind amenajarea teritoriului qi
urbanismului, cu modificdrile qi completSrile ulterioare, prevederile Legii nr.
50ll99I privind autorizarea iucririlor de construcfii; prevederile OG nr.
2l I 2002, privind gospoddrirea localitelilor urbane qi rurale

In temeiul art. 196 alin. (1) rit. ,,a" din ouG nr.5712019, privind
Codul Administrativ, cu modificdrile qi eomplet5riic ultcrioare, eu uR numdr
de 13 voturi pentru, adopt[ urmatoarea:

HorAnAnn

Art.l. Se aprobd achizilionarea serviciilor de elaborare a,,strategiei de
Dezvotare Locald a comunei Alunu, judeful V61cea, pentru perioada 2021-
2027", ?n limita surnei de 17.000 lei, ftrE TVA.

Art.2. Se aprob5 achizitrionarea serviciilor din catalogul SICAp.
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Art. 3. Primarul localitlfli Alunu, Judeful VAlcea va asigura aducerea la
indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri, informdnd Consiliul Local
asupra modului de indeplinife.

/rt. 4. kezenta hotiirf,re se va comunica: Institu{iei Prefectului-Judeful
Vdlcea, primarului comunei Alunu Si se va afiqa la sediul Consiliului Loc'al
Alunu, Judeful V6lcea gi pe site-ul www.alunu.ro.

Alunu la:
15.12.2020

Preqedinte de qedinfi, Contrasemncazd,
Secretar general,

Boeangiu Luminifa
or


