ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.26
18.05.2020
privind: aprobarea achizitionarii unui autoturism pentru deservirea Primariei
comunei Umbraresti
Initiator: Stoica Paraschiv, primarul comunei Umbraresti , judetul Galati;
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 3907 din 11.05.2020
Consiliullocal a! comunei Umbraresti , judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara din data de
18.05.2020;
Avand in vedere expunerea de motive a initiatorului inregistrata sub nr. 3908 din 11.05.2020;
Avand in vedere raportul de specialitate a! compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 3909 din 11.05.2020;
A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere prevederile Hotararea Consiliului local nr.11 din 17.02.2020 de aprobare a
bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
A vand in vedere prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele pub lice locale,
cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.IV din OUG nr.68/2012 pentru modificarea si completarea
unor acte normative si reglementarea unor masuri financiar-fiscale ;
A vand in vedere Ghidul de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto
national 2020-2024 aprobat prin Ordinul nr.324 din 27.02.2020;
Avand in vedere prevederile art. 129 alin.(l4) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 139 alin.(3) lit. i) si art.l96 alin.(l) lit. a) din OUG nr.57/2019 privind Codul
administrative, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARA S T E :
Art.1. Se aproba achizitionarea unui autoturism pentru deservirea Primariei comunei
Umbraresti , cu capacitate cilindrica de pana Ia 1.600 erne si cu o valoare care nu poate depasi
contravaloarea in lei a sumei de 18.000 euro inclusiv TV A.
Art.2. Se aproba caietul de sarcini privind achizitia autoturismului.
Art.3. Plata se va asigura din bugetullocal, respectiv din excedentul anului 2019.
Art.4. Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari, prin compartimentul de
specialitate.
Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului , judetul Galati si se va aduce
Ia cunostinta publica prin grija secretarului comunei.
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