
  
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL ARAD 
COMUNA ARCHIŞ 
CONSILIUL  LOCAL ARCHIŞ 
                                                               
                                                   
                                                             HOTĂRÂREA  nr.70 
                                                                      din  23.09.2019 
privind aprobarea achiziţionării de servicii în vederea întocmirii unui raport de evaluare privind  
stabilirea preţului minim de vânzare a unor bunuri din domeniul privat al comunei, respectiv un 

buldozer ,   autospeciala de pompieri şi tractor U 650 

 
         Consiliul Local al comunei Archiş , întrunit în şedinţă de lucru  ordinară în data de 23.09.2019, 
ora 900 , fiind prezenţi un număr de  10  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 a Consiliului Local ; 
      Prevederile art.120 şi art.121 alin.(1) şi (2) din Constituţia României, republicată; 
      Prevederile art.8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale , adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985 , ratificată prin Legea nr.199/1997; 
      Prevederile art.4 alin.(1) lit.a) a Legii nr.98/2016, Lege privind achiziţiile publice, actualizată;  
      Prevederile  art.43 şi următoarele din HG nr.395/2016, Hotărâre pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractuluide achiziţie publică/ 
acordului – cadru din Legea nr.98/2016 ; 
      Prevederile art.129  alin.(2) lit.c) şi alin.(6) lit.a)si (b) , art.363 din Ordonanţa de Urgenţă 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
      Votul ,, pentru ” a 10 consilieri. 
 
         În temeiul art.139 alin.(1) din OUG  nr.57/2019 privind Codul administrativ, 
                                                   
                                                                    HOTĂRĂȘTE: 
 

        Art.1.   Se aprobă demararea procedurilor de achiziţie directă şi de încheiere a unui contract de 
servicii de specialitate pentru întocmirea unui raport de evaluare privind stabilirea preţului minim de 
vânzare a unor bunuri din domeniul privat al comunei, respectiv un buldozer, autospeciala de 
pompieri şi tractor U 650 . 
       Art.2.   Costurile realizării documentaţiei menţionată la art.1 vor fi suportate din bugetul local de 
către Consiliul local al comunei Archiş  .. 
       Art.3.   Se împuterniceşte  Primarul interimar al comunei Archiş să semneze, în numele şi pe 
seama Consiliului Local Archiş, contractul de prestări servicii şi orice alte documente necesare  . 
      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. 
       -  Se afişează la panoul publicitar. 
       - Se anexează la dosarul special de şedinţă.          
                                                                                                     
                
                                                                                                          Contrasemnează pentru legalitate,                                                                                                             
             PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                            SECRETAR 
       
                       FAUR  PAVEL                                                         ANTA GHEORGHE - FLORIN 
                 


