
ROMANIA
JUDETUL CARA$-SEVERIN

COMUNA MEHADICA
CONSILruL LOCAL AL COMUNEI ME DICA

HOTARAREA
nr.60 din27.ll.2020

referatul de aprobare gi proiectul de hotdrdre iniliat de prima lcomunei Mehadica:
raportul compartimentului de resort din cadrul Primdriei i Mehadica;
avizul favorabil al Comisiei de specialitate din cadrul C

Mehadica;
- referatul de necesitate intocmit de viceprimarul comunel ica prin care se proprne

achizilionarea unor piese de schimb necesare pentru pune in functiune a tractoruLlui

aflat in dotarea Primdriei comunei Mehadica, contravalorii pieselor
respective gi a manoperei urmdnd sd se facd de la bugetul I

- prevederile bugetului local al comunei Mehadica pe anul , ce a fost aprobat prin
Hotirdrea Consiliului local al comunei Mehadica nr. l3ll7 2.2020, cu modificdrile: qi

^ completdrile aduse acestuia prin hotdrArile de rectificare,
In conformitate cu :

de consiliul local;

- dispozi{iile OrdonanJei Guvernului nr.2112002 privind gos

gi rurale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
rea localitdlilor urbane

- prevederile Legii rc. 27312006 privind finanlele publice
completdrile ulterioare ;

- prevederile art. 87 din OUG 5112019 privind Codul Admi

^ completdrileulterioare,
In temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) gi ale art. 196 alin. (
privind Codul Administrativ, cu rnodihcdrile gi completdrile ulte

locale, cu modifrcdrile gi

cu modificdrile 9i

a) din OUc 5712019

HOTAnA$rE
Art. 1. Se aprobd achizi[ionarca pieselor de schimb necesare pentru buna funcfionar,e a

cu menliunile din referatultractorului aflat in dotare a Primdriei comunei Mehadica, in co
de necesitate intocmit in acest sens de viceprimarul comunei Mehadica.

Art.2. Se alocd de la bugetul local al comunei Mehadica suma
contravalorii pieselor de schimb prevdzute la art. 1, precum qi a

5.000 de lei, pentru pliata

anoperei pentru montarea
acestora.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire se incredrnleazd viceprimarul

iliului local al comunel

I

I'cQmunel.
I
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I

I

I

I



Art. 4. Prczenta hotdrdre
prefectului judelului Carag-Severin,
privind Codul Administrativ qi se

comunei Mehadica.

Nr. 60
Data27.ll.2020

PRE$EDINTE DE $EDINTA

se comunicd primarului comunei
potrivit prevederilor arL. 197 alin. (1) -
aduce la cunoEtinld publicd prin

SECRETAR GEN
FANDEL-DRAGHT

* Prezenta hotdrdre afost adoptatd cu un rr. d" I voturt pentru, un nr. de

vot deschis.

qi Instituliei
) din OUG 5712019
pe site-ul Primdriei

NTRASEMNEAZA
AL COMUNEI
ALENTINA

uri impotrivd Si un nr. de
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REFERAT DE APROBA
la proiectul de hotdrire privind achizi{ionarea unor pi
pentru punerea in func{iune a tractorului aflat in dota

Mehadica

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion.
Ludnd in considerare:
- referatul de necesitate intocmit de viceprimarul com nei Mehadica prin c'are

se propune achizigionarea unor piese de schimb n re pentru punerea. in
functiune a tractorulu\ aflat in dotarea Primdri i comunei Mehadica.
decontarea contravalorii pieselor respective qi a
facd de la bugetul local;

noperei urmAnd sd se

- prevederile bugetului local al comunei Mehadica
aprobat prin Hotdrdrea Consiliului local aI

anul 2020. ce a fbst

13117.02.2020, cu modificdrile qi completdrile ad acestuia prin hotdrArile
de rectificare, adoptate de consiliul local;

in conformitate cu :

dispoziliile Ordonan{ei Guvernului nr. 2ll2 privind gospoddrirea
letdrile ulterioare:localitdlilor urbane qi rurale, cu modificdrile qi com

prevederile Legii ff. 27312006 privind fi e publice locale, cu
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;

- prevederile art. 87 din OUG 5712019 privind ul Administrativ. cu
modifrcdrile qi completdrile ulterioare,

In temeiul prevederilor art. I29 alin. (1) li aIe art. 196 lin. (l) lit. a) din orJG
5712019 privind Codul Administrativ, cu modi
ulterioare,

PROPUN

ile gi completdrrile

de schimb necesar,e
Primiriei comunei

i Mehadica nr.

adoptarea de cdtre Consiliul local al comunei Mehadi
extraordinare convocati pentru data de 13.03.2018, a

in cadrul gedinlei
unei hotdrdri privind
functiune a tracton-rluiachizi{ionarea unor piese de schimb necesare pentru punerea

aflat in dotarea Primbriei comunei Mehadica.

unei Mehadiimarul
IATU IO



PRIMAR
Nr.

ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA MEHADICA

retar general 4l munei

unei Mehadica

lit. a) din ouc 57121019

2020

PROIECT DE HOTA A RE
privind achizi{ionarea unor piese de schimb necesare

func{iune a tractorului aflat in dotarea Primiriei co

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion.
Ludnd in considerare:

ntru punerea in

- referatul de necesitate intocmit de viceprimarul comunei M prin care se propune
achrzilionarea unor piese de schimb necesare pentru funcliune a tractomlui

contravalorii pieseioraflat in dotarea Primdriei comunei Mehadica, decon
respective qi a manoperei urmAnd sd se facd de la bugetul I

- prevederile bugetului local al comunei Mehadica pe anul ) ce a fost aprobat prin
HotdrArea Consiliului local al comunei Mehadica m. I3lI7 02.2020, cu modificdrilr Ei

^ completdrile aduse acestuia prin hotdrArile de rectificare-
In conformitate cu :

de consiliul local;

- dispoziliile OrdonanJei Guvernului rtr. 2112002 privind
gi rurale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;

irea localitd{ilor urbane

- prevederile Legii m. 27312006 privind finanJele publice
complet[rile ulterioare;

locale, cu modific[rile gi

- prevederile art. 87 din

^ completdrileulterioare,
In temeiul prevederilor art.

OUG 5712019 privind Codul Adm v. cu modificdrill Ei

129 ahn. (1) qi ale art. 196 alin. (
privind Codul Administrativ, cu modificdrile ;i completdrile ul f9,

HorAnASrE
Art. 1. Se aprobd achizifionarea pieselor de schimb pentru buna funclionare a

cu men{iunile din refenatultractorului aflat in dotare a Primlriei comunei Mehadica. in conformi
de necesitate intocmit in acest sens de viceprimarul comunei Mehadica.

Art.2. Se alocd de la bugetul local al comunei Mehadica suma
contravalorii pieselor de schimb prevdzute la art. 1, precum si a
acestora.

5.000 de lei, pentru plata
i pentru montarea

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire se incredinteazd, viceprimarul munei.
:i Mehadica Ei InstittrlieiArt. 4. Prezenta hotirAre se comunica primarului comu

prefectului judelului Carag-Severin, potrivit prevederilor art. I97 alin.
privind Codul Administrativ si se aduce la cunogtinld publicd prin
comunei Mehadica.

(1) - (4) din oUG s7l20l9
frgare pe site-ul Primdrriei

Ini{iatorul
comunei Mehadica.

ui de hotirAre.

CHIATU IO



ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERN
PR _ 

EI MEHADICA
Nr. 20

RAP O RT
La proiectul de hotirdre privind achizi{ionarea

pentru buna func{ionare a tractorului aflat in
Mehadica

Subsemnata Gherghinescu Ana avAnd func{ia de
specialitate in cadrul aparatului Primdriei comunei Mehadica,

Ludnd in considerare:
referatul de necesitate intocmit de viceprimarul
care se propune achizilionarea unor piese de
punerea in funcliune a tractorului aflat in
Mehadica, decontarea contravalorii pieselor
urm6nd sd se facd de la bueetul local:
prevederile bugetului local al comunei Mehadica
aprobat prin Hotdr6rea Consiliului local aI
13 I 17 .02.2020, cu modificdrile qi completdrile
de rectificare, adoptate de consiliul local;
conformitate cu :

dispoziliile Ordonanlei Guvernului nr.
localitdlilor urbane qi rurale, cu modificdrile
prevederile Legii ff. 27312006 privind
modifi cdrile qi completdrile ulterioare;
prevederile art. 87 din OUG 5712019 privind
modifi cdrile Si completdrile ulterioare,

PROPUN

In

unor pl

2U20

includerea
Mehadica
proiectului
punerea in

pe ordinea de zi a qedin{ei extraordinare a Con
din data de 27.1I.2020 si discutarea in cad
de hotdr6re privind achizilionarea unor piese de
funcliune a tractorului aflat in dotarea Primdriei

de schimb necesare
dotarea Primiriei comunei

consilier superior de

unei Mehadica prin
imb necesare pentru

Primdriei comunei
ive Ei a manoperei

anul 2020, ce a fbst
unei Mehadica nr.

acestuia prin hotdr6r:ile

qi com
finan

privind gospoddrirea
letdrile ulterioare;
le publice locale, cu

ul Administrativ, cu

liului local al comunei
I lucrdrilor acesteier a

himb necesare pentru
unei Mehadica.

Consi ier superior
Ghe inescu Ana



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

Nr. 020

AV IZ

Denumirea proiectului de hotir6re :

" Proiect de hotirire privind achizi{ionarea unor piese
pentru buna func{ionare a tractorului aflatin dotarea

Mehadica"

Inifiator :

Primarul comunei Mehadica - Urechiatu Ion

e schimb necesare
rimiriei comunei

In urma analizdrii referatului de aprobare, a proiectului
in vigoare, Comisia nr. 1 pentru programe de dezvoltare

hotdrAre gi a legislaJiei
mico-social5, buget-

finanle, administrarea domeniului public qi privat al comu i, proteclia mediului,
comerf si urbanisrrl

In baza prevederilor art. 125 din OUG 5712019 privi
acordd.

d Codul administrativ,

AVTZ FAVORABIL / NEFAV

pentru aprobarea proiectului de hotdr6re mai susmenlionat qi ne cuprinderea lur
pe ordinea de zi a gedinlei ordinare a Consiliului local al co
de 27.11.2020.

unei Mehadica din data

COMISIA:
1. BADERCA IANCU
2. $ANDRU GHEORGFm
3. VADRARIU ION

- preqedinte
- secretar
- membru


