ROMANIA
JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL f OCAL
HOTARAREA nr.22
din 26.03.2020
privind: aproli>area achizitionarii de Iampi LED pentru reteaua de iluminat public din comuna
Umb ~aresti, judetul Galati
Initiator: Condrache Marice!, viceprimarul comunei Umbraresti, judetul Galati;
Nr.inregistrare si data depunerii proiectului de hotarare: 2055 din 18.03.2020
C9nsiliullocal a! comunei Umbraresti, judetul Galati, intrunit in sedinta ordinara
din data de 26.03.2020;
Avand in referatul de aprobare al initiatorului inregistrat sub nr. 2056 din 18.03.2020 ;
A r and in vedere raportul de specialitate al compartimentului de resort din aparatul de
specialitate al primarului, inregistrat sub nr. 2057 din 18.03.2020;
A vand in vedere avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;
A1and in vedere prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 privind achizitiile
publice, cu modiificarile si completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile art.44 alin.( 4) din Legea nr.273/2006 privind finantele
publice, cu moclificarile 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 privi nd Codul administrativ;
In baza art.l39 alin.( I) si ale art.196 alin.(l) lit.a) din 0. U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrati v;
HOT A RA S TE:
Art. I. Se aproba achizitionarea de Iampi LED pentru reteaua de iluminat public din
comuna Umbraresti , judetul Galati, in valoare de 50.000 lei , inclusive TVA. Plata se va face din
contul nostru 70.06.00
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ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
VICEPRIMAR
Nr. 2056 din 18.03.2020

REFERA T DE APROBARE

Ia proietul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de Iampi LED pentru reteaua de iluminat
public din comuna Umbraresti, judetul Galati .

Proiectul de hotarare a fost initiat in baza referatului nr.l953116.032020 intocmit de domnul
Stratulat lone!, administrator public, prin care ne informeaza de necesitatea achizitionarii de Iampi LED care
sa asigure functionarea in bune conditii a sistemului de iluminat public pe raza comunei.
0 mare parte din lampile existente sunt foarte vechi, deteriorate, s-au mai facut extinderi de retele,
altele sunt arse si e nevoie de inlocuirea lor.
Fata de cele prezentate supun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarare initiat.

VICEPRIMAR,
CONDRACHE MARICEL
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ROMANIA

JUDETUL GALATI
COMUNA UMBRARESTI
PRIMAR
COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
Nr. 2057 din 18.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Ia proietul de hotarare privind aprobarea achizitionarii de Iampi LED pentru reteaua de iluminat
public din com una Umbraresti, judetul Galati.

Proiectul de hotarare initiat este legal constituit, are Ia baza legislatia in vigoare si vine in
sprijinul legalitatii cheltuieilor ce vor fi efectute pentru achizitionarea de Iampi LED necesare asigurarii
functionarii iluminatului public in comuna Umbraresti, judetul Galati.
Ca urmare a referatului nr.1953/16.032020 intocmit de domnul Stratulat lone!, administrator
public prin care informeaza executivul de necesitatea achizitionarii de Iampi LED care sa asigure
functionarea in bune conditii a sistemului de iluminat public pe raza comunei, va informam ca din punctul de
vedere a! compartimentului financiar contabil, bazat pe bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020 aprobat
prin HCL nr.ll din 07.02.2020, se poate aproba utilizarea punctuala a sumei de 50.000 lei pentru
achizitionarea de Iampi LED de Ia cap.70.06.00- Iluminat public.
Drept pentru care, va rog sa analizati propunerea executivului si sa hotarati conform prevederilor
legale in vigoare.

ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL

COMISIA PENTRU PROGRAME DE DEZVOL TARE ECONOMICO-SOCIALA
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AVIZ
din Q
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In conformitate cu prevederile art. 125 alin.(1) 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 Iampi LED pentru reteaua
de iluminat public 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;

~zeaza favorabi1, in forma propusa;
Avizeaza favorabil , cu urmatoarele amendamente:
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ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
COMISlA PENTRU INVATAMANT, SANA TATE, CULTURA ,
PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SIDE AGREMENT
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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 Iampi LED pentru reteaua
de iluminat public 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;
tiA vizeaza favorabil , in forma propusa;
A vizeaza favorabil , cu urmatoarele amendamente:
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ROMANIA
JUDETUL GALATI

COMUNA UMBRARESTI
CONSILIUL LOCAL
COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
APARAREA ORDINEI PUBLICE, A DREPTURILOR CETATENILOR

AVIZ
din ).!5 . 0 .~ . 2020

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 Iampi LED pentru reteaua
de iluminat public 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 1:1-aviz e-aza;
A vizeaza favorabil, in forma prop usa;
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