
 
JUDETUL  VASLUI  
COMUNA MUNTENII DE SUS  
CONSILIUL LOCAL 

H O T A R A R E A  nr. 47/2014 
privind achiziționarea unui autoturism pentru funcţionarea  

Unitatii Administrativ Teritoriale  Muntenii  de Sus 
 

 
având în vedere prevederile: 
a)  art. 5, alin. (8) din Ordonanta nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de 

cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice modificata si completata 
prin O.U.G. 68/2012; 

b) art. 3, pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere; 
c) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) coroborate cu cele ale alin. alin. (6) lit. a) din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

d) Ordonanta Guvernului  nr.  34/2006 privind  atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de 
servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare; 

luând act de: 
a) referatul de aprobare al primarului comunei Muntenii de Sus, în calitatea sa de 

iniţiator, calitate acordată de prevederile  art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor 
locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6) teza a II-a 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Muntenii de Sus;   

c) raportul Comisiei de specialitate  de programe şi prognoze de dezvoltare 
economico-socială, buget-finanţe, parteneriat şi relaţii de cooperare din cadrul Consiliului local 
al comunei Muntenii de Sus 

În temeiul art. 45 alin. (1) şi cel al art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 
                                 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MUNTENII DE SUS, JUDETUL VASLUI  
H O T A R A S T E: 

Art. 1. -  (1) Se aprobă achiziționarea unui autotu rism  necesar pentru funcţionarea 
Unitatii  Administrativ Teritoriale Muntenii de Sus. 

(2) Resursele financiare pentru achiziționarea autovehiculului prevăzut la alin. (1) 
sunt din bugetul local al comunei Muntenii de Sus. 

Art. 2. Autoturismul achizitionat nu poate  avea o capacitate cilindrică mai mare de 
1.600 cm3

                   Art. 3. - Prin intermediul secretarului comunei, se comunică, în mod obligatoriu, în 
termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Muntenii de Sus şi Prefectului 
Judeţului Vaslui şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de internet la adresa: 

 şi al cărui preţ nu poate depăşi contravaloarea în lei a sumei de 18.000 euro inclusiv 
TVA.. 

munteniidesus.ro.  
                Muntenii  de Sus,  16  mai  2014 
 

  PRESEDINTE  DE SEDINTA     
       Balu Ciprian          SECRETARUL COMUNEI, 

Contrasemneaza: 

                       (cu exercitare temporara de atributii), 
                MONICA  BURGHELEA 
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