
HOTARAREA Nr.54/2021
aprobarea  achiziționării unui autoturism Dacia Duster.

având în vedere: 
- art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată, 
- ale art. 3, art. 4 și art. 6 paragraful 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,
-  ale art. 7 alin. (2) din Codul Civil, ale art. 21 lit. m)  şi art. 24 lit. k) din Legea cadru a 

descentralizării nr. 195/2006;
   - prevederile art.5, alin.8 din  ORDONANȚA nr. 80 din 30 august  2001 privind

stabilirea unor normative de cheltuieli  pentru autoritățile administrației  publice și  instituțiile
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

   -      prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- referatul de aprobare a primarului cu nr. 3453/14.10.2021 la proiectul de hotarare;
- Raportul compartimentului de specialitate 3454/14.10.2021; 
- Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Ibănești;  

În temeiul prevederilor art. 129, alin. alin. (2), lit. b și d, art. 139, alin. (1), precum
și art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al comunei Ibănești, Județul Vaslui,

HOT  ĂRĂȘTE:   
Art.1. Se aprobă achiziţionarea unui autoturism Dacia Duster, cu o capacitate cilindrică de până

la 1600 cmc, norma de poluare EURO 6, tracţiune 4x4, în limita echivalentului în lei a sumei de 18.000
euro, valoare cu TVA inclus, necesar pentru buna desfăşurare a activităţilor autorităţilor publice locale
de la nivelul Comunei Ibănești.

Art.2. Primarul Comunei Ibăneşti va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Comunei  IBĂNEȘTI,

în termenul prevăzut de lege, Primarului Comunei  IBĂNEȘTI și Prefectului județului VASLUI
și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.

Această hotărâre a fost aprobată cu un număr _11  voturi din  11_ consilieri prezenţi.
    
PREȘENINTE DE ȘEDINȚĂ                                       Dată astăzi.

Consilier:                                                                                                                                        15.10.2021

     Giagu Dumitru
      Contrasemneaz  ă:  

                      Secretarul general al Comunei Ibănești, 
                                                                                                          Pîrlog George

R O M Â N I A
JUDEŢUL VASLUI

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IBĂNEȘTI


