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  HOTĂRÂREA nr. 57/2021 
privind aprobarea achiziţionării directe a unui  utilaj hidraulic  

( despicător de lemne ) 

Având în vedere: 
- Referatul de Aprobare nr. 5085 din  05.11.2021 întocmit de către primarul comunei  Pădureni  judeţul

Vaslui   ,  privind  necesitatea  achizitionarii  unui   despicător   hidraulic  de  lemne necesar  la  primăria  comunei
Pădureni, judeţul Vaslui  ; 

- avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Pădureni , judeţul Vaslui; 
- Hotărârea Consiliului Local nr. 16 /2021 privind aprobarea bugetului general de venituri şi cheltuieli al

comunei Pădureni  pentru anul 2021 cu modificările şi completările ulterioare; 
-  prevederile  Legii  nr.  98/2016  privind  achiziţiile  publice  cu  modificările  şi  completările  ulterioare:  -

prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

- prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 - prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi

completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.”b”, precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa

de urgenţa a Guvernului cu nr. 57/2019 privind Codul administrativ  cu modificarile si completarile ulterioare;
Consiliul Local al comunei Pădureni, judeţul Vaslui

H O T A R A S T E:
      Art 1. - Se aprobă achiziţionarea directă a unui  utilaj hidraulic ( despicător de lemne)  necesar pentru

tăiatul lemnelor  din cadrul primăriei comunei Pădureni, judeţul Vaslui . 
      Art. 2. - Achiziţia prevăzută la art. 1 din prezenta hotărâre se va face cu respectarea prevederilor legale

privind achiziţiile publice. 
      Art. 3. - Finanţarea cheltuielilor se va face din sume alocate de la bugetul local. 
      Art.4.- Primarul comunei Pădureni domnul  Diaconu Temistocle, prin compartimentele de specialitate, va

duce le îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
     Art.5. - Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va face public conţinutul prezentei Hotărâri prin

procedura afişării şi va înainta copii după aceasta primarului Comunei Pădureni , Compartimentului contabilitate,
compartimentului de achiziţii publice, precum şi Instituţiei Prefectului Judeţului Vaslui. 

Pădureni 5 noiembrie  2021
                       Presedinte de sedinta
             Consilier   local 
                            Buciumaş Silviu                                                                     Contrasemnează 

                       Secretar general UAT Pădureni 
Munteanu Mirela                                  

Adoptata astazi   5 noiembrie 2021 in sedinţă ordinară
                                            Cu un numar de    12   voturi”pentru”, din    12  consilieri prezenti la sedinta.


