COMUNA VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI
PRIMĂRIA
Str. Libertăţii nr. 146, tel. 0249 46 93 14, fax : 0249 46 93 36,
E-mail: primaria@primariavitomiresti.ro

HOTARARE
Nr.3/30.01.2019
CU PRIVIRE LA:
 Privind aprobarea finantarii de la bugetul local al comunei Vitomiresti a
cheltuielilor neeligibile necesare derularii proiectului ACHIZITIE
BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VITOMIRESTI, JUDETUL OLT
AVÂND ÎN VEDERE:
 Prevederile art.120 și 121 alin.(1) și (2) din Constituția Romaniei,
republicată;
 Prevederile art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptata
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
 Prevederile art.7 alin.(2) și art.1166 și următoarele din Legea nr.287/2009,
privind Codul civil ,republicată, cu modificarile și completările ulterioare,
referitoare la contracte sau conventii;
 Prevederile art.20 și 21 din Legea cadru a descentralizarii nr.195/2006;
 Prevederile art.36 alin.(2) litera b) și litera d) din Legea administrației
publice locale nr.215/2001 , republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
 Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice , cu moduificările
și completările ulterioare;
 Prevederile art.3 litera e), art.4 litera b) şi art.7 din Legea 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică locală, cu modificările şi
completările ulterioare;
 Prevederile 43 alin/(4) art. 80 şi art.83 din Legea nr.24/2000 privind
normele de tehnică legislativă pentru eleborarea actelor normative,
rerepublicată , cu modificările şi completările ulterioare;
 Raportul compartimentului de resort cu nr.1629/28.01.2019, prezentat de
viceprimar localitate Radu Ion – Lucian;
 Proiectul de hotarare cu nr.1630/28.01.2019, inițiat de domnul Rotea Ion Robert primarul localității Vitomirești;
 Avizul favorabil al Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Vitomireşti.

În temeiul art. 36 alin. (1), art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) litera b)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI VITOMIREŞTI, JUDEŢUL OLT
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă finantarea de la bugetul local al comunei Vitomiresti a
cheltuielilor neeligibile care nu sunt cuprinse la finanțare în cadrul
,,Programului Național de Dezvoltare Rurala,, aferente obiectivului de
investiții ,,ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA SERVICIULUI
VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA AL COMUNEI VITOMIREȘTI,
JUDEȚUL OLT,, în valoare de 167.007,00 lei TVA inclus;
Art.2. Proiectul ,,ACHIZIȚIE BULDOEXCAVATOR PENTRU DOTAREA
SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENTA AL COMUNEI
VITOMIREȘTI, JUDEȚUL OLT,, este finanțat de catre AFIR prin Programul
Național de Dezvoltare Rurală;
Art.3. Se aproba noile caracteristici tehnice ale utilajului care sunt
cuprinse în Anexa 1 la prezenta hotărâre;
Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către
primarul UAT Comuna Vitomirești;
Art. 5. Prezenta hotărâre se va înainta Instituţiei Prefectului - Judeţul
Olt, primarului localităţii, Compartimentului Achiziții publice din cadrul
aparatului de specialitate al primarului şi se va aduce la cunoştinţă publică,
prin afişarea la sediul primăriei, precum şi pe pagina de internet.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CONSILIER
Ștefan URLUESCU

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,
Laurențiu Filip VASILOIU

Hotărârea a fost adoptată cu: 11 voturi “pentru”

