
CONSILruL LOCAL ALUNU* JUDETUL VALCEA

HOTARAREA nr. I
Privitoare la: achizifionarea unui numlr de 450 pachete cadou, cu ocazia
slrbitorilor de Criciun.

Consiliul Local Alunu, Judeful V6lcea, intrunit in qedinfa extraordinari din
data de 26.11.2A20,|a carc participlr un numlr de 12 consilieri din numdrul total de
13 oonsilieri in funcfie;

Av6nd in vedere Hottufuea Consiliului Local Alunu, Judeful Vdlcea nr. 1 din
12.11.2020, prin care domnul Mudava Nichifor a fost ales pre;edintele qedintei pe o
perioadd de 3 luni;

Avdnd in vedere:
- raportul d-lui Ciobanu David, viceprimar al comunei Alunu, inregistrat sub

nr. 14.118 din 19.11.202A, prin care propune achizilionarea pachetelor cadou, cu
ocazia s5rbdtorilor de Criciun;

- referatul de aprobare inregistrat sub nr. 14.119 din 19.11.2020, intocmit de
primarul comunei Alunu, Judeful V6lcea;

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

Jinand seama de raportul de avizare sub aspectul legalitatii a proiectului de
hotarare intocmit de secretarul general al comunei;

in conformitate cu prevederile art. 7 a\in. (5) din Legeanr.9812016, privind
achizitrlile publice ;

In temeiul art. 196 alin. (1) lit. ,,a" din OUG nr. 5712019, privind Codul
Administrativ, cu un numf,r de 12 voturi pentru, adoptd unnatoarea:

sorAnAnn

kt.l . Cu ocazia sdrbitorilor de Crdciun se aprobd achnilionarea unui numdr
de 450 pachete cadou.

4rt.2. Suma necesarl achizi|riandrii pachetelor cadou va fr suportatd din
bugetul local al comunei Alunu, in limita sumei de 50 leilpachet.

kt.3. Pachetele cadou vor con{ine: dulciuri, ftucte qi bauturi rdcoritoare.
Art.4. Primarul localitatii Alunu, Judetul Valcea va asigura aducerea la

indeplinire a prevederilor prezentei hotirdri, informdnd Consiliul Local asupra
modului de indeplinire.

Art.3 Prezenta hotarare se va comunica: Instituliei Prefectului-Jude{ul Vdlcea,
primarului comunei Alunu gi compartimentului Contabilitate qi Inspeclie fiscald din
cadrul aparatului de specialitate al primarului gi se va afiqa la sediul Consiliului
Local Alunu, Jude{ul V6lcea.

Alunu la:
26.11.2028

Contrasemneaz6,
Secretar general

Boeangiu Lumini


