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HOTÁRÂREA
Nr. 63 din 28.11. 2022

privind aprobarea achizitionarii, din bugetul local, a unui bazin (rezervor) pentru
combustibil, dotat cu pompà de afisaj si soft în contabilitate

Consiliul Local al Comunei Dersca, întrunit n sedinta ordinara in data de 28.11.2022

Având în vedere: temeiurile juridice prevãzute de dispozitiile:
- art. 120 alin. (1) si art. 121 alin. (1) alin. (2) din Constitutia României, republicata;
- art. 3, art. 4 si art. 6 paragraful 1 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptatà la Strasbourg
la 15 octombrie 1985, ratificatà prin Legea nr. 199/1997;
- art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;
- art. 154 alin. (2), (3) si (4), art. 155 alin. (1) lit. „d", alin. (5) lit. „a" si „e" si art. 157 alin., 1"din
Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificärile si
completàrile ulterioare;
- art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind Finantele Publice Locale, cu modificärile si completàrile
ulterioare, coroborat cu prevederile Legiì nr. 317/2021 - legea bugetului de stat pentru anul 2022

Tinând cont de:
- Referatul de aprobare al Primarului comunei Dersca, înregistrat sub nr. 5.937 din 17.11.2022, in
calitatea sa de initiator, calitate acordata de prevederile art. 211 raportate la cele ale art. 136, alin.
(1) din Ordonanta de Urgent a Guvernului n. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu
modificarile si completârile ulterioare:
- Referatul de specialitate nr. 5.936 din 17.11.2022 întocmit de domnul Viorel OSTAFE,
administrator;
- Hotarârea Consiliului Local nr. 1 din 13.01.2022 privind aprobarea bugetului de venituri si

cheltuieli al comunei Dersca, pentru anul 2022;
- Hotarârea Consiliului Local nr. 78/2021 privind aprobarea Programului Anual de Achizitii Publice
al Comunei Dersca, pentru anul 2022;
- Rapoartele de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei
Dersca, judetul Botosani;

In temeiul prevederilor art. 139, alin.(1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de
urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare:

ADOPT PREZENTA HOTARARE:

Art. 1 Se aproba achizitionarea, din bugetul local, a unui bazin (rezervor) pentru combustibil,
dotat cu pompa de afisaj si soft în contabilitate;

Art. 2 Compartimentele de specialitate din aparatul propriu al primarului comunei Dersca, va
asigura ducerea la îndeplinire prevederile prezentei hotarâri.



Art. 3 Prezenta hotarâre se comunicã, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului general
al comunei, în termenul prevâzut de lege, primarului comunei Dersca, Institutiei prefectului
judetului Botosani, se depune la Monitorul Oficial al Comunei Desca, in format electronic, la
pagina de internet : www.comunadersca.ro.

Presedinte de sedintã:
Consilier Local
lonel 

Contrasemneaza,
Secretarul General Al Comunei Dersca
Valerica - Lacramioara HRITULEACMANIA.

Prozanta hotarare a fost adoptatã cu 13 voturi din cei 13 consilieri prezenti.

Nr.consilier Lin functie= 13
УРСА МОСУ


