ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA nr.
din 26.03.2020

21

privind: aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea drumurilor comunale din
comuna Umbraresti, judetul Galati
Initiator: Condrache Marice!, viceprimarul comunei Umbraresti, judetul Galati ;
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 2052 din 18.03.2020
Consiliullocal al comunei Umbraresti , judetul Gal ati, intrunit in sedinta ordinara
din data de 26.03.2020;
Avand in referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 2053 din 18 .03.2020 ;
A vand in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 2054 din 18.03.2020;
Avand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
Avand in vedere prevederile art.7 alin.(S) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.44 alin.( 4) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere Hotararea Consiliului local Umbraresti nr. 11 din 17.02.2020 de
aprobare a bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020;
Avand in vedere prevederile art.l29 alin .(2) lit.d) coroborat cu alin.(7) lit.k) din O.U.G.
nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
ln baza art.139 alin.(l) si ale art.196 alin.(l) lit. a) din O.U .G. nr. 57/2019 privind Codul
administrati v;

H 0 TAR AS T E:

Art. I. Se aproba achizitionarea de balast pentru intretinerea drumurilor comunale din
com una Umbraresti, judetul Galati, in valoare de 50.000 lei , inclusiv TV A. Plata se va face din
contul nostru 84.02.03 .
Art.2. Primarul va duce Ia indeplinire prevederile prezentei hotarari prin compartimentul
de special itate .
Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului, judetul Galati si se va
.ca prin grija secretarului comunei.
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ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI

VICEPRIMAR
Nr. 2053 din 18.03.2020

REFERA T DE APROBARE

Ia proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea drumurilor
comunale din comuna Umbraresti, judetul Galati

Proiectul de hotarare a fost initiat in baza referatului nr.l952 din data de 16.03.2020 , intocmit
de domnul Stratulat lone!, administrator public, prin care ne informeaza de starea precara a drumurilor
neasfaltate din comuna si in acelasi timp solicita procurarea de balast pentru efectuarea de reparatii.
Reparatiile pe durmurile comnale vor fi efectuate cu utilajele proprii , astfel incat sa se asigure
circulatia in bune conditii a autovehiculelor care le tranziteaza.
Fata de cele prezentate mai sus supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare initiat.
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ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
PRIMAR
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2054 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea drumurilor
comunale din comuna Umbraresti, judetul Galati

Proiectul de hotarare initiat este legal constituit, are Ia baza legislatia in vigoare si vine in
sprij inul legalitatii cheltuieilor ce vor fi efectuate pentru achizitionarea si transportul de balast necesar Ia
intretinerea drum uri lor comunale din com una Umbraresti, judetul Galati
Prin referatul nr.1952 din data de 16.03.2020, domnul Stratulat lone!, administrator public,
informeaza executivul de starea precara a drumurilor neasfaltate din comuna si solicita procurarea de balast
pentru efectuarea de reparatii. Reparatiile pe durmurile comnale vor fi efectuate cu utilajele proprii, astfel
incat sa se asigure circulatia in bune conditii a autovehiculelor care le tranziteaza.
Pentru aceste reparatii propune alocarea sumei de 50.000 lei de Ia cap. 84.01.03- Drumuri si
poduri, subliniind totodata ca din aceasta suma se va plati si transportul balastului achizitionat.
Astfel incat, din punctul de vedere a! compartimentului financiar contabil si pe baza bugetul de
venituri si cheltuieli pe anul 2020 aprobat prin HCL nr.11 din 07.02.2020 exista posibilitatea de alocare
punctuala a sumei 50000 lei pentru achizitionarea de balast si transportul acestuia.
Drept pentru care, va rog sa analizati propunerea executivului si sa hotarati conform prevederilor
legale in vigoare.
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din
OUG nr. 57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea
drum uri lor comunale din comuna Umbraresti, judetul Galati

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de special itate
Prin urmare, comisia de specialitate:
Nu avizeaza;
Oi(yizeaza favorabil, in forma propusa;
Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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ld e hotarare cu ...........
votun. , pentru "
Pro1ectu

CONDRACHE MARICEL - presedinte
POGOR IORDACHE
- secretar
POPAIOAN
-membru
CUCOANES VIOREL - membru
CALARASU COSTACHE - membru
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COMlSIA PENTRU INVATAMANT, SANA TATE, CULTURA,
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SIDE AGREMENT

AVIZ
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG nr.
57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea
drumurilor comunale din comuna Umbraresti , judetul Galati

Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate
Prin urmare, comisia de specialitate:
Nu avizeaza;
rJ:-A vizeaza favorabil , in forma prop usa;
Avizeaza favorabil, cu urmatoarele amendamente:
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RUSU VALENTIN - presedinte
BULAI GEORGETA - secretar
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COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
APARAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETA TENILOR

AVIZ
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(l) lit.b) si ale art. 136 alin.(8) lit.c) din OUG nr.
57 din 3.07.2019, privind Codul administrativ, comisia s-a intrunit in sedinta pentru a
analiza si aviza- Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de balast pentru intretinerea
drumurilor comunale din comuna Umbraresti, judetul Galati
Documentatia depusa pentru analiza si avizare cuprinde :
Proiect de hotarare;
Referat de aprobare
Raport de specialitate

Prin urmare, comisia de specialitate:
N.u-a..¥-i-z:.oo~a;

A vizeaza favorabil, in forma prop usa;
Avi'zeaza favonibtl, cu urmat:oarele amen·damente+
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Proiectul de hotarare cu ... '!-:!. .... voturi "pentru"

NEICA GHEORGHE- presedinte_....._:..-='---~~.-.=f--
MOISI VALERICA- secretar
ZAHARIA IONmembru--~~~~~F;t;;
MATEI TOADER- membru
membru
OJOC TEODOR-

