
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                   

ROMANIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind  aprobarea inchirierii de utilaje pentru  lucrari de nivelare si amenajare cu adaos 

de pamant in curtea Scolii Gimnaziale nr.1 Daia, judetul Giurgiu  

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DAIA 

                                                             întrunit în şedinţă ordinară, 

 Având în vedere: 
 -referatul de aprobare al primarului comunei Daia nr.2040/15.04.2021; 

-referatul de specialitate Compartimentului Financiar-Contabil, Impozite și Taxe locale 

nr. 2041/15.04.2021; 

-avizul comisiei economica, dezvoltare regională şi integrare europeană; 

-avizul comisiei juridica si apararea ordinii publice; 

-avizul comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism si investitii; 

-prevederile Legii nr. 98/2016 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art. 1 alin. (4) şi art. 43 alin.(1)-(2) din H.G. nr 395/2016 pentru aprobare a 

normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din 

Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 

al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice; 

În temeiul art. 139 alin. (3), lit. i, art. 129, alin. 1 şi alin. 4, lit. d şi art.196, alin(1), lit. a din OUG 

nr.57/2019 privind Codul administrativ 

  

H O T Ă R Ă Ş T E: 

       

           Art. 1. Se aprobă  inchirierea de utilaje pentru lucrari  de nivelare si amenjare cu adaos de 

pamant in curtea Scolii Gimnaziale nr.1 Daia, judetul Giurgiu. 

          Art.2. Sumele necesare obiectivului prevăzut la art.1, se vor suporta din bugetul local de 

venituri şi cheltuieli pe anul 2021, capitolul bugetar 65.02.50 – Alte cheltuieli in domeniul 

invatamantului, alin. 20.01.30 – Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi funcţionare.  

          Art.3.Se imputerniceste primarul comunei Daia pentru semnarea contractului de 

inchiriere pentru obiectivul mai sus mentionat, cu respectarea prevederilor in materia 

achizitiilor publice conform prevederilor Legii nr.98/2016, privind achizitiile publice. 

         Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Primarului comunei Daia şi personalului cu atribuţii în 

domeniul achiziţiilor publice pentru ducere la îndeplinire, și va fi adusă la cunoştinţă publică, 

prin grija secretarului. 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                               Contrasemnează,                                          

     GHIDĂNAC FĂNEL                                                             Pentru SECRETAR GENERAL, 

                                                                                                                   PĂUN IOANA 

Daia, 15.04.2021 

Nr.37 

 

Adoptată cu 9 voturi pentru, __voturi împotrivă și 1 abțineri din totalul de 10 consilieri prezenţi 
 


