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PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 

privind aprobarea achiziţionării și montării unui număr de 170 bucăți  corpuri de iluminat cu LED 
Tip lampă,  cu suport de susținere  

  
 Consiliul local al comunei Tiream, întrunit în şedinţă ordinara ………………………2020 

Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Tiream, înregistrată sub nr.328 
/06.02.2020,  raportul de specialitate al compartimentul de resort ,înregistrat  sub nr.373./ 11.02. 2020 şi 
avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Tiream; 
Văzând prevederile : 
   -  Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi  completările  ulterioare, 
 - 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   privind Codul administrativ, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 Art.1.  Se aprobă  achiziţionarea  și montarea unui număr de 170 bucăți corpuri de iluminat cu LED 
Tip lampă cu support de susținere , cu o putere de 50,29 Wați , pentru completarea și înlocuirea  vechilor 
corpuri  de iluminat din rețeaua de iluminat public stradal din raza comunei Tiream, județul Satu Mare . 
 Art.2. - Se aprobă alocarea sumei de 230.000 lei  TVA inclus, din bugetul local al comunei Tiream 
pe anul 2020  din disponubilului Capitolului de cheltuieli  70 Gospodărire comunală, pentru achiziţionarea 
și montarea  corpurilor de iluminat cu LED Tip lampă cu suport  aprobat  la art.1 în condiţiile Legii 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare. 
 Art.3. - Cu ducerea la indeplinirea  a prezentei hotărârii se însărcinează primarul comunei Tiream  
şi compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului .  

 Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Tiream, în termenul 
prevăzut de lege, Primarului comunei Tiream, Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare, compartimentului 
de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Tiream, se publică pe site-ul 
www.tiream.ro ,  Cetăţenii,  prin afişare la avizierul  Primăriei  

                                                                                                  

Tiream, la  10  februarie  2020 
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