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ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea achiziționării prin licitație publică a unui buldoexcavator prin procedură simplificată 

 
 

Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 
Având în vedere  : 

 referat de aprobare  a  Primarului  comunei  Valea Râmnicului înregistrată  la nr.7548 din 21.09.2021; 

 raportul de avizare al  doamnei  Iordăchescu Viorica – inspector înregistrat la nr.7549 din 21.09.2021; 

 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la nr.7550 din 21.09.2021; 

 prevederile H.C.L. Valea  Râmnicului nr.17 din 13.04.2021 privind aprobarea bugetului local al 

comunei Valea Râmnicului pe anul 2021; 

 prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 

achiziţiile publice; 
 prevederile Legii nr. 273/2006  privind finanţele publice locale, cu modificările și completarile 

ulterioare;  

 prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; 

 prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, repunlicată (R2) , cu modificările și completările ulterioare; 

 prevederile  art. 129 alin. 2 lit.d, alin.4 lit.a, alin. 7 lit.n  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ ;  

 În temeiul  art. 139  alin.1, art.196 alin.1 lit.a și art. 197 alin1, alin.2, alin.4 și alin.5 din O.U.G. 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ ;  

 

HOTĂRĂŞTE : 

 

Art.1.Se aprobă achiziționarea prin licitație publică a unui buldoexcavator necesar pentru desfășurarea 
activitățiilor proprii în folosul comunității locale, prin procedura de achiziţie - procedură simplificată - online, 

în cadrul SICAP. 

 

Art.2.Se aprobă Caietul de sarcini pentru atribuirea contractului de furnizare de produse "Achiziţie 

buldoexcavator  pentru comuna Valea Râmnicului, județul Buzău”, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 
 

Art.3.Finanţarea investiţiei prevăzută la art. 1 se va realiza din bugetul local al comunei Valea Râmnicului. 

 

Art.4.Primarul comunei Valea Râmnicului, prin Compartimentul Achiziții publice va duce la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
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Art.5. Secretarul general al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău, va comunica prezenta hotărâre 
autorităţilor  şi persoanelor interesate. 
 

                    21.09.2021                                                                           VALEA  RÂMNICULUI 
 

          Iniţiator               Avizat 
           Primar,        Secretar general, 
 Ing. Marian Galbenu          Jr. Ionuț Șerbu  
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