ROMANIA
JUDETUT CA S-SEVERIN
CO UNA MEHADICA

nr. 46 Din 21 .09.2020
privind aprobarea achizi(ionirii unor servicii de consultanlil in domeniul
achizi(iilor publice
Consiliul local al comunei Mehadica, intrunit in gedinla ordinari din data de 31 .08.2020;
Ludnd in considerare:
- referatul de aprobare gi proiectul de hotardre iniliat de primarul comunei Mehadica;
- Raportul compartirnentului de resort din cadrul Prirnf,riei comunei Mehadica;
- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mehadica;
- Progl ul de achizilii publice la nivelul comunei Mehadica pe anul 2020, aprobat prin
HCL nr.7l 113.12.2019. cu modificdrile qi completarile ulterioare;
in conforrnitate cu :
- prevederile Legii nr.9812016 privind achiziliile publice, cu rnodificarile Ei cornpletdrile
ulterioare;
- prevederile HotarArii Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd/acordului - cadru din Legea nr.9812016 privind achiziliile publice:
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finan{ele publice locale, cu modificarile 9i
completdrile ulterioare :
in temeiul prevederilor arr. 129 alin. (l), alin. (4) lit.e) qi ale art. 196 alin. (l) lit. a) din
OUG 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificirile qi completdrile ulterioare,

HOTARASTE:
Art. 1. Se aprobd achizi{ionalea unor servicii de consultan}[ in domeniul achizi{iilor

publice
in valoare de 30.000 lei f TVA din capitolul 51.02.20.20.01.30.
Art. 2. Se aprobd achitarea contravalori serviciilor de consullan\d in domeniul achizifiilor
pentru furnizare de bunuri pentru obiectivul ,, Reabilitare, modernizare si dotare dispensar uman ln
cotnuna Mehadica,.judelul Curtt;-Severin",in valoare de 50.000 + TVA.
Art. 3. Se imputerniceqte primarul comunei Mehadica si incheie contractul de servicii
prevdzut la art. 1.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotlrdri se increclin\eazd. primarul comunei
Mehadica gi cornpar-timentul de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica.

Art. 5. Prezenta hotdrdre se comunicd primarului comunei Mehadica qi Institufiei prefectului
jude{ului Caraq-Severin, potrivit prevederilor art. 197 alin. (1), alin. (2) qi alin. (4) din OUG
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificarile gi completdrile ulterioare.
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privind aprobarea achizi(ionirii unor servicii de consultan(din domeniul
achizifiilor publice
Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion, ales la datade 5 iunie 2016;
Ludnd in considerare:
- referatul de aprobare gi proiectul de hotdrAre ini{iat de primarul comunei Mehadica;
- Raporlul compartimentului de resort din cadrul Primdriei comunei Mehadica;
- avrzul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Mehadica;
- Progr ul de achizilii publice la nivelul comunei Mehadica pe anul 2020, aprobat prin
HCL m.71113.12.2019, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu :
- prevederile Legii nr.9812016 privind achiziliile publice, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
- prevederile HotdrArii Guvernului nr. 39512016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizilie
publicd/acordului - cadru din Legea m.9812016 privind achiziliile publice;
- prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile qi
- completdrileulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (l), alin. (4) lit.e) qi ale art. 196 alin. (1) lit. a) din
OUG 5712019 privind Codul Administrativ;

PROPUN:
Art. 1. Se aprobd achizilionarea unor servicii de consultanld in domeniul achizifiilor publice
in valoare de 30.000 lei + TVA din capitolul51.02.20.20.01.30.
Art. 2. Se aprobd achitarea contravalori serviciilor de consultanld in domeniul achiziliilor
pentru furnizare de bunuri pentru obiectivul ,, Reabilitare, modernizare
;i clotare dispensar uman in
comuna Mehadica, judelul ra;-Severin", in valoare de 50.000 + TVA.
Art. 3. Se imputerniceqte primarul comunei Mehadica sd incheie contractul de servicii
prevdzut la art. 1.
Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotdrAri se incredinfeazd, primarul comunei
Mehadica qi comp imentul de resoft din cadrul Primdriei comunei Mehadica.
Art. 5. Prezenta hotdrdre se comunicd primarului comunei Mehadica Ei Instituliei prefectului
judelului Carag-Severin, potrivit prevederilor art. I97 alin. (1), alin. (2) qi alin. (4) din OUG
5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
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Ludnd in considerare prevederile Legii nr.9812016 privind
achiziliilepublice,
cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
findnd seama de prevederlle art.2 alin.6 si art. 1l alin. 1 lit. c) din Hotdrdrea
Guvernului nr' 39512016 pentru robarea Normelor metodologice
de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie
p"ublicd/acordului
cadru din Legea nr.9812016 privind achizi\illepublice;
, -Ydzlnd prevederile Legii nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129 aIin. (1), alin. (4) lit. d) qi ale
art. 196 alin. (l)
lit. a) din ouG 571201g privind codul Administrativ.

PROPUN:
includerea pe ordinea de zi a qedinlei ordinare a Consiliului
local al comunei
Mehadica din data de 21.09.2020 qi discutarea in cadrul lucrdrilor
acesteia a
proiectului de hotdrdre mai sus mentionat.
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analizdrri referatului de aprobare, a proiectului de hotdrAre qi a
legisla1iei in vigoare, Comisia nr. 3 pentru urbanism qi amenajarea teritoriului,
probleme juridice, drarea ordinii Ei liniqtii publice, a drepturilor
Ei libertblilor
cetd{eneqti, invdJdm6nt, culturd gi culte,
In baza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privind Codul administrativ,
acordd

RABIL
pentru aprobarea proiectului de hotdrAre mai susmenfionat gi propune cuprinderea lui
pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Mehadica din data
de 21.09.2020.
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