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Hotărâre      
privind aprobarea achiziţionării unui  miniexcavator 

   

Consiliul local al  comunei Smeeni, judetul Buzau: 
          Având în vedere referatul ,nr. 8087/03.11.2020 ,a Primarului comunei 
Smeeni privind necesitatea şi oportunitatea investitiei  și referatul de necesitate nr. 
8078/03.11.2020, al viceprimarului comunei Smeeni;  
          Tinând seama de Raportul al compartimentului Buget-Contabilitate  din 
cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Smeeni nr. 
8079/03.11.2020  ,precum şi avizele  comisiilor de specialitate din cadrul 
Consiliului local al comunei Smeeni pentru proiectul de hotărâre mai sus 
menţionat; 
           Luând în considerare prevederile O.U.G. nr.57 /2019 privind Codul 
administrativ ;  
În conformitate cu prevederile :  
-Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,modificată si completată 
ulterior ;  
-Legii nr. 82/1991 , legea contabilitatii , cu modificarile si completarile ulterioare;  
-Legii 98/2016 , privind achizitiile publice; 
-H.G. nr. 395/2016 , privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului- 
cadru din Legea  nr. 98/2016 , privind achizitiile publice; 
-H.C.L. Smeeni nr.2/2020 privind aprobarea bugetului local al comunei Smeeni pe 
anul 2020; 

În temeiul art. 129 alin. ( 2 ) lit.”a” , alin. (7) lit. ’’c’’ , alin (14) , art. 134 alin 
(1) lit.”a” ,ale art. 139 coroborat cu prevederile  art. 196 alin. 1 lit. ‚’’a’’  din 
O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ: 

  
HOTĂRĂŞTE: 

     Art.1. Se aprobă cumpărarea unui miniexcavator ,prin procedura achiziției 
directe, în limita sumei de 50.000 lei , inclusiv T.V.A. 
 
     Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Smeeni să inițieze procedura 
achiziției directe, după obținerea de minim 5 oferte , criteriul de achiziție fiind 
prețul cel mai mic  raportat la indicatorii tehnici.                                      pag.1-2 



                                                                  
 

     Art.3  Se constituie Comisia de evaluare a ofertelor pentru achiziția directă a 
utilajului menționat la art.1 ,în următoarea componență : 
-Isbășoiu Constantin -viceprimarul comunei Smeeni-președinte 
-Predescu Olga -referent superior ,compartiment Buget-Contabilitate-membru 
-Nicula Vasile-Răzvan -consilier local –membru 
-Ghiveci Florentin-consilier local –membru 
-Tănase Elena-Cristina-consilier juridic –membru 
-Stănescu Anghel Luigi-secretar comisie 
 
     Art.4  Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul local al comunei Smeeni, 
judeţul Buzău.  
 
    Art.5.  Planul de achiziţii şi invesiţii al comunei Smeeni pe anul 2020 aprobat 
prin H.C.L. Smeeni nr.99/2019 se completează prin adăugarea investiţiei prevăzute 
la art.1 din prezenta. 
 
    Art.6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri şi realizarea întregii 
proceduri de achizitie , negocierea preţului , semnarea documentelor de achiziţie şi 
efectuarea plătii,se împuterniceşte Primarul comunei Smeeni ,d-l Andrei Ion şi 
compartimentul Buget-Contabilitate. 
 

Art.7. Împotriva prevederilor prezentei hotărâri, persoanele nemultumite se pot 
adresa Instantei de contencios administrativ a Tribunalului Buzau in termen de 30 
de zile de la comunicare.  

 
     Art.8. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostiinţa publică prin afisare pe 
pagina de web a  autoritatii publice locale si se va comunica Institutiei Prefectului 
Judetul Buzau, în scopul exercitarii controlului de legalitate.  

 
Președinte de ședință 

Consilier local 
     Ghiveci Florentin 
     
                                                                   Contrasemnzează  
                                                                 Secretar general U.A.T 
             Stanescu Anghel Luigi 

       
Nr.   57  din 09.11.2020 , com. SMEENI,jud.BUZAU 

Hotărârea fost adoptată de catre Consiliul Local al comunei Smeeni in sedinta din 
data de 09.11.2020   , cu respectarea prevederilor O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu un numar de  13  voturi „pentru”,  0 „împotrivă” , 1  „abţinere” 
din totalul de 15 consilieri locali în funcţie, din care prezenţi  la şedinţă   . 
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