
  
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                                                                           
                                                             HOTĂRÂREA  nr.85 
                                                                    din  31.10.2019 

privind aprobarea achiziţionării de Servicii de consultanţă informatică pentru implementare 
modul Monitorul Oficial Local conform OUG nr.57/2019 şi servicii de asistenţă informatică 

pentru găzduire, administrare şi întreţinere portal web.archis-arad.ro 
 

         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 31.10.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  8 consilieri locali din 10 consilieri în funcţie, totalul consilierilor 
consiliului local fiind de 11. 
 
            AVÂND ÎN VEDERE : 

 
      Proiectul de hotărâre inițiat de d-l  primar interimar Horhat Pavel – Nelu  şi avizat favorabil de 
Comisia de specialitate   ; 
      Prevederile Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
      Prevederile art.43 din HG nr.395/2016 , Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 , actualizată , 
      Prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 , Lege republicată privind transparenţa decizională în 
administraţia publică; 
      Prevederile Legii nr.544/2001 , Lege privind liberil acces la informaţiile de interes public ;  
      Prevederile art.129  alin.(1) , alin.(2) lit.d) ,alin.(7) lit.s) , Anexa nr.1 – art.1 din OUG nr.57/2019 
privind Codul administrativ . 
       Votul ,, pentru ” a 8 consilieri  
 
         În temeiul art.139 alin.(1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

     Art.1.  Se aprobă achiziţionarea de Servicii de asistenţă şi consultanţă informatică  
 Cod CPV 72600000-6 pentru implementare modul Monitorul Oficial local conform OUG nr.57/2019, 
preţul pentru întreaga prestaţie este de 3000 lei .       
     Art.2.   Se aprobă achiziţionarea de Servicii de asistenţă şi consultanţă informatică  
 Cod CPV 72600000-6 pentru găzduire, administrare şi întreţinere portal web archis-arad.ro,  

preţul serviciului este de 400 lei/lună . 
     Art.3.   Se aprobă ca sumele necesare pentru achiziţionarea serviciilor prevăzute la art.1 şi  
art.2 să fie alocate din bugetul local al comunei Archiş . 
     Art.4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-l primar interimar Horhat 
Pavel – Nelu prin compartimentele de specialitate .  
     Art.5.    Prezenta hotărâre se comunică:                                      

       - Instituţiei Prefectului – judeţul Arad . 
       - Primarului comunei Archiş 
       - Compartimentului Contabilitate. 
       - Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                                                                                                             
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                   SECRETAR  GENERAL 
       
                     DENUŢ ANDREI                                                    ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


