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PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 66/21.12.2020
privind aprobarea achizitionării unei autogunoiere

PRIMAR AL COMUNEI ROATA DE JOS, JUDETUL GIURGIU, având în vedere:
-Referatul de aprobare al primarului nr. 485 / 2235 / 21.12.2020, privind necesitatea si oportunitatea
achizitionării unei autogunoiere și Raportul de specialitate nr. 485/2235/21.12.2020;
-Nota de fundamentare nr. 21888/21.12.2020 a viceprimarului comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu;
-Prevederile H.C.L. nr. 7/2020, privind aprobarea Bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei
Roata de Jos, Județul Giurgiu, aprobarea Listei de Investiții publice 2020 si a Programului anual de
investiții publice 2020 si a Bugetului instituțiilor finanțațate din venituri proprii;
-Prevederile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;
-Prevederile Legii 21/2002, privind gospodarirea localităților urbane și rurale cu modificările și
completările ulterioare;
-Prevederile art. 7, alin. (5) din Legea 98/2016, privind achizițiile publice, cu modificările și completările
ulterioare;
-Prevederile H.G. 395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publică / acordului – cadru din Legea 98/2016 privind
achizitiile publice;
-Prevederile art. 129, alin. (2), lit. “d” și alin. (7), lit. “n” din Ordonanța de Urgență 57/2019, privind
Codul administrativ, cu modificările si completările ulterioare;
În temeiul art. 136, alin. (1) lit. “a” din Ordonanța de Urgență 57/2019, privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare, Consiliul Local al comunei Roata de Jos, judetul
Giurgiu propune aprobarea Proiectul de Hotrare privind aprobarea achizitionării unei autogunoiere
și adoptarea unei hotarari in acest sens care va avea urmatoarele articole:

Art. 1. Se aprobă necesitatea si oportunitatea achiziționarii unei autogunoiere la nivelul Comunei
Roata de Jos, Județul Giurgiu.

Art. 2. (1) Se aprobă cheltuielile de achiziționare a unei autogunoiere, estimate în sumă de
135.000 lei, fara TVA, reprezentand 27.607 euro, fara TVA, de la Capitolul 710102 – mașini
echipamente și utilaje.
(2) Se aprobă înscrierea în Lista de investitii publice a comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu
acestui obiectiv de investiții, prevăzut de articolul 1 al prezentei si alineatul 2 al prezentului articol.
Art. 3. Se aprobă demararea procedurii de achiziție directă, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, în vederea achiziționării mijlocului fix autogunoieră..
Art. 4. Primarul comunei Roata de Jos, Județul Giurgiu și compartimentele de resort vor duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică compartimentelor: Juridic, Investitii Achizitii Integrare
Europeana, Buget Contabilitate Impozite si Taxe Locale.
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