
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.

Nr. 46
Data 21.09.2020

CONTRASEMNEAZA
PBE$EDINTE DE $EDINTA
VADRARIU COSTA

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI

* Prezenta hotdrr)re a.fost adoptatd cu un nr. de g
voluri pentru, un nr. de O _voturi impotrivd Si un nr. de

o ablineri; consilieri prezenli 3 ()
din totalul de "J ,voturile exprimdndu-se prinvot deschis.



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CO
NRO

PROI T DE HO TARARE
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.

Ini{iatorul proiectului hotIrAre.
ehadica,primarul comu

ION



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COM A MEHADICA

la proiectul de hotirire privind aprobare a achizi[ionirii unor servicii de
consultanfi in domeniul achizifiilor publice

Avdnd in vedere prevederile H nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru
feritoare la atribuirea
nr. 9\l20l6 privind

totodatd, dreptwl de a
numite in continuare servicii auxiliare
ii compartimentului intern specializat in

r

organ rea/aplicarea procedurii de atribuire qi pdnd la executarea/monitorizarea

in concluzie, propun spre dezbatere qi adoptare Proiectul de Hotirare in forma
prezentatd.

Primarul comunei ehadica.
URECHIA ON



PR ADICA
Nr.

RT
la proiectul de hotirdre privind aprobarea achizifionirii unor servicii de

consultanfi in domeniul achizifiilor publice

Subsemnata Gherghinescu a, consilier superior in cadrul aparatului
specialitate al comunei Mehadica-

e;
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 aprevederilor 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, cumodificdrile 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 aproiectului de hotdrdre mai sus mentionat.

Consilier superior,
Gherghi u Ana

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN

de

de
de



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
COMISIA NR. 1Nr. tfr.pS_zozo

Denumirea proiectului de hotirffre :

"Proiect de hotirdre privind aprobarea achizi(ionirii unor servicii deconsultan(i in domeniul achizifiilor publice"

Inifiator :

Primarul comunei ehadica - Urechiatu Ion

in uffila analizdrii referatului de
legislajiei in vigoare, Comisia nr. I

In baza prevederilor art. I25 din
acordS.

aprobare, a proiectului de hotdrAre qi a
pentru pentru buget qi finanJe, activitali
administrarea domeniului public Ai privat al

OUG 5712019 privind Codul administrativ.

ORABIL
pentru aprobarea proiectului de hotdrdre mai susmen{ionat qi propune cuprinderea luipe ordinea de zi a gedin{ei ordinare a Consiliului local al comun"i Vt"hudica din data
de 21.09.2020.

a
a

1. BADERCA IOAN
2. IOVA ILIE

- pregedinte
- secretar
- membru



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERN
CONSILIUL LOCAL MEHADICA
CO
Nr. 2020

VIZ

Denumirea proiectului de hotirdre :

"Proiect de hotirire privind aprobarea achizifionirii unor servicii de
consultanfi in domeniul achizifiilor publice"

Inifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

itt u a 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.

L(-, :

2. VADRA U COSTA
3. VADRA IJ IOAN

- pregedinte
- secretar
- membru


