
 1 

 

 

ROMÂNIA  
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL VALEA RÂMNICULUI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

privind vânzarea prin licitație publică a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, aparținând 
domeniului privat al comunei Valea Râmnicului 

 
Consiliul local al comunei Valea Râmnicului, judeţul Buzău; 

Având în vedere  : 
 referat de aprobare  a  Primarului  comunei  Valea Râmnicului înregistrată  la nr.7542 din 21.09.2021; 

 raportul de avizare al  doamnei  Iordăchescu Viorica – inspector înregistrat la nr.7543 din 21.09.2021; 

 raportul de avizare  al  Comisiei de  specialitate  a  Consiliului local  înreg. la nr.7544 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 scoaterea din funcțiune și valorificarea prin licitație publică a bunului mijloc fix 

buldoexcavator MTS, aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului, județul Buzău, având 

următoarele date de identificare : marca – MTS, tip – M542, n afabricație – 2008, tip motor – PERKINS, nr. 

locuri – 1, putere (kw/CP) – 74,5/99, capacitate cupă – 1,2 mc, capacitate de ridicare max – 4.050 kg, forță 
rupere cupă 7.790 kgf, greutate utilaj – 8.500 kg, trabsmisie carraro – TLB2, braț telescopic. 
 

Art.2.Se însușește Raportul de evaluare întocmit de P.F. Coarfă Ramona – Mihaela,  evaluator ing. Coarfă 
Ramona – Mihaela, conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarâre.  
 
Art.3.Se aprobă Caietul de sarcini  pentru bunul mijloc fix buldoexcavator MTS, conform anexei nr.2, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.4. Comisia pentru organizarea și desfășurarea licitației a bunului mijloc fix buldoexcavator MTS, 

aparținând domeniului privat al comunei Valea Râmnicului, se va constitui prin Dispoziția primarului 
comunei Valea Râmnicului. Suma rezultată din vânzarea bunului constituie integral venit la bugetul local. 
 

Art.5.Primarul comunei Valea Râmnicului, prin Compartimentul Achiziții publice va duce la  îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.  
 

Art.6. 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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