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9/2020-as számú HATÁROZAT 
a szükséges pénzsszeg kiutalásának jóváhagyásáról a helyi költségvetésből  

egy szerver és a hozzátartozó licenszek beszerzéséről  
 

MezőteremközségHelyiTanács 2020 február 20-i ülésén: 
tekintettelazelőterjesztetthatározattervezetbenfoglaltakra, 
valamintazalábbidézettformaiésjogszabályifeltételeknekmegfelelően:  
“Avândînvedereproiectul de hotărâreînregistrat sub nr.361/10.02.2020, inițiatînbazareferatului de aprobare 

al primaruluicomuneiTiream nr. 323/06.02.2020, însoțit de raportul de specialitate al compartimentului de 
resort  nr. 388/11.02.2020 și de avizelecomisiilor de specialitate  nr.1, nr.2 și nr.3  din cardrulConsiliului 
local al comuneiTiream; 
Văzând prevederile : 
 -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată; 
 - Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice,cu modificările şi completările  ulterioare; 
 - H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a  prevederilor  referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/ acordului-cadru din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice; 
 Ţinând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind norme de technică legislativă 
 pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările şi complectările ulterioare, 
 În conformitate cu prevederile  art.129 alin.(2) ,lit.b)  – d) , raportat la prevederile alin.(4) 
lit.a),alin.(7) lit.a) din Oordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019   privind Codul administrativ, 
           În temeiul prev.art. 139, alin. (3) ,lit. a), coroborate cu prevederile art. 196,alin.(1) lit.a)  din din 
Oordonanţa de urgenţă nr. 57/ 2019  privindCoduladministrativ,modificată;” 

alapján, MezőteremközségHelyiTanácsa , 
 

ELHATÁROZZA:  
 

1. Cikkely  Jóváhagyásrakerülegy szerver és a hozzátartozó licenszek beszerzés eé beszerelése a 
helyi adók és illetékek, a mezőgazdasági nyilvántartó, az urbanisztikai és terülterendezési 
adatbázisainak, informatikai applikációinak valamint a közbeszerzés, szociális és gyámhivatal, 
pénzügyi- könyvviteli, bérelszámolási, osztályok, a sürgősségi helyzetek, anyakönyvi hivatal, 
titkárság, állóalapok Mezőterem községben nyilvántartásainak számítógéspes kezelésére.  

2. Cikkely. – Jóváhagyásra kerül 10.000 lejnek a kiutalása Mezőterem község 2020-as költségvetés 
terhére: 51 költséghely egy szerver és  ahozzátartozó licenszek beszerzésére. 

3. cikkely.-JelenHatározatvégrehajtásávalmegbízzákMezőteremközségpolgármesterétés a 
polgármesterihivatalszakapparátusáhoztartozószakirodát.   

4. cikkely. – JelenHatározatot a községijegyzőáltalközlik a 
törvényeshatáridőnbelülMezőteremközségpolgármesterével, 
SzatmárMegyePrefektúrájával, a társadalomvédelmiOsztállyal, 
közzéteszikazönkormányzatwww.tiream.rohonlapjánAKHelyiHIvatalosKözlöny rovatában, 
éskifüggesztik a hivatalhirdetőtáblájára.                                                 
 

 
 
    Mezőterem, 2020 február 20-án  

 
         ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK                                              Ellenejegyzi, 
        Lieb BEÁTA –helyi tanácsos                                    Mezőterem község jegyzője:                                                                                                                  

http://www.tiream.ro/


           Maria Grigoraș jogász 
 

Jelen határozatot a a közigazgatási kódex következő cikkelyei alapján fogadták el: „art.139 alin. (3) lit. a) din  
O.U.G. nr. 57/2019 privindCodul administrative”; 
Hivatalbanlevőhelyitanácsosok száma__11                   Mellette szavazott __________11 

Jelenlevőtanácsosokszáma __ 11                                    Ellenszavazat…………….. nincs 
Hiányzótanácsoskszáma     __ 0                                     Tartózkodó: _____________nincs 
A gyűlésenés a szavazásonrésztvevőkszáma----11 

 
 
 

 

  
 


