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LEGISLATURA A VIII-A
HOTĂRÂREA NR.68
PRIVITOR LA: modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea achiziționării a 4
căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea lor în punctul „La
Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului
public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea, conform Anexei nr.72 din HG
nr.1362/2001
Consiliul Local al comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa
ordinară din data de 27.10.2021, la care participă un număr de 12 consilieri
din totalul de 13 consilieri în funcţie;
Văzând ca prin Hotărârea nr. 41/26 iulie 2021 a Consiliului Local a fost
ales ca preşedinte de şedinţă, domnul Pletea Constantin-Cătălin ,pentru
perioada august-octombrie 2021;
Luând in discuţie Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare al
Primarului comunei Stoeneşti , înregistrat sub nr.7756/18.10.2021 şi
Raportul de resort al Compartimentului Achiziţii Publice și Resurse
Umane
prin care se propune modificarea și completarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea
achiziționării a 4 căsuțe din lemn (esență brad), precum si montarea lor în
punctul „La Jgheab” conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin
domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea, conform Anexei
nr.72 din HG nr.1362/2001,în sensul modificării și completării titlului
hotărârii preambulului cu motivarea achiziționării acestor căsuțe și a art.1
cu poziția și valoarea estimata a achiziției conform Planului Anual al
Achizițiilor Publice pe anul 2021 ;
Ținând cont de adresa Instituţiei Prefectului Județului Vâlcea
nr.11982/15.10.2021,inregistrata la sediul instituției noastre sub
nr.7873/22.10.2021 prin care solicita completarea Hotărârii Consiliului Local
al comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 cu destinația achiziției publice, cu
poziția din programul anual de achiziții aprobat de autoritatea locala,
precum și valoarea achiziției și aprobarea consiliului local pentru alocarea
din bugetul local a sumei necesare pentru realizarea acesteia;
Având in vedere Rapoartele de avizare ale comisiilor reunite prin care se
propune admiterea proiectului de hotărâre;
Văzând Raportul de avizare a legalităţii proiectului de hotărâre înregistrat
la nr.8046/27.10.2021 întocmit de secretarul general al comunei Stoeneşti ;
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În conformitate cu prevederile art.129, alin.(2), lit.b) si d),alin.(4), lit.d)
si alin.7,lit.d) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si
completarile ulterioare și ale art.44, alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind
finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare;
În baza art.139, alin.(3),lit.a) şi art.196, alin.(1), lit.a) din OUG
nr.57/2019 privind Codul administrativ, modificarile si completarile ulterioare,
cu 12 voturi pentru , adoptă următoarea
HOTĂRÂRE:
Art.1- Se aprobă modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al
comunei Stoenești nr.49/26.08.2021 privind aprobarea achiziționării a 4
căsuțe din lemn(esență brad), precum si montarea lor în punctul „La Jgheab”
conform poziției 26 din Inventarul bunurilor ce aparțin domeniului public al
Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea,
conform Anexei nr.72 din HG
nr.1362/2001,după cum urmează:
1. Titlul hotărârii se modifica și va avea următorul cuprins:
” aprobarea
achiziționării a 4 căsuțe din lemn(esență brad),
prevăzute
în Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul
2021,actualizat, la poziția nr.50,cu o valoare estimata de 68.000 lei
,fără T.V.A., precum si montarea lor pe domeniului public al Comunei
Stoeneşti, județul Vâlcea.”
2. Preambulul hotărârii se modifica și se completează cu motivarea
adoptării actului administrativ și va avea următorul cuprins:
” Luând in discuție Proiectul de hotărâre, Referatul de aprobare
al Primarului comunei Stoeneşti ,
înregistrat
sub
nr.5960/16.08.2021 şi Raportul de resort al compartimentul
Achiziţii publice și resurse umane prin care se propune aprobarea
achiziționării a 4 căsuțe din lemn (esență brad),prevăzute Planul
Anual al Achizițiilor Publice pe anul 2021,actualizat, la poziția nr.50,cu
o valoare estimata de 68.000 lei ,fără T.V.A. , precum si montarea
lor pe domeniului public al Comunei Stoeneşti, județul Vâlcea”,
pentru
amenajarea unei zone de recreere cu respectarea
prevederilor legale în domeniul urbanismului și amenajării
teritoriului.”
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3. Art.1 se modifica și se completează în sensul precizării poziției și
valorii estimate a achiziției conform Planului Anual al Achizițiilor
Publice pe anul 2021
și va avea următorul cuprins:
” Art.1. – Se aprobă achiziționarea a 4 căsuțe din lemn (esență brad),
prevăzute
în Planul Anual al Achizițiilor Publice pe anul
2021,actualizat, la poziția nr.50,cu o valoare estimata de 68.000 lei
,fără T.V.A., precum si montarea lor pe domeniului public al Comunei
Stoeneşti, județul Vâlcea, pentru amenajarea unei zone de recreere,
cu respectarea prevederilor legale în domeniul urbanismului și
amenajării teritoriului .”
Art.2 -Toate celelalte prevederi ale actului administrativ modificat potrivit
art.1,rămân neschimbate.
Art.3 -Primarul comunei Stoeneşti va asigura aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri prin intermediul Compartimentului Contabilitate şi
Compartimentului Achiziții Publice şi resurse umane, iar secretarului general al
comunei va asigura comunicarea acesteia Instituţiei Prefectului – judeţul
Vâlcea, în vederea exercitării controlului de legalitate, primarului comunei
Stoeneşti, compartimentelor responsabile cu punerea în executare
şi
aducerea la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local și pe
pagina de internet www.primaria-stoenesti.ro.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Cătălin-Constantin PLETEA

Contrasemnează
SECRETAR GENERAL COMUNĂ
Jr. Gheorghe-Mihai MATEI

Stoeneşti,27 octombrie 2021
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