
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIE
 
 

HOTĂRÂRE
Cu privire la Îndreptarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind

achiziție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș
 

Ținând cont de procedura premerg

Hotărârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulie
anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018;

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulie
achiziție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș; 
legalitate nr.: 6157/SL/25.04.2018 emis de Institu
Comuna Ulieș cu nr.: 761/03.05.2018;

Ținând Cont de Expunerea de m
comunei Ulieș privind Îndreptarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 
achiziție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulie
Hotărâre nr.: 249/S/03.09.
compartimentului de specialitate nr.: 267/S/15.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 
285/S/21.09.2018; 

Având în vedere Legislația aplicabil

Art. 7 al. (5) coroborat cu art. 19 din Legea 98/2016 privind achizi
completările ulterioare; 

Art. 43 și urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicar
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările 

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1650 
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administra
publică locală repulicată cu modificările 

Art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de teh
actelor normative republicată (r2) cu modificările 

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
cu modificările și completările ulterioare;
 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

HOTĂRÂREA NR.:53/2018 
Îndreptarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 

ție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș

Ținând cont de procedura premergătoare adoptării actului: 

Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulie
anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 

și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; 

lui local al comunei Ulieș nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 
ție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș; 

/SL/25.04.2018 emis de Instituția prefectului – Județul Harghita înregis
/03.05.2018; 

Ținând Cont de Expunerea de motive nr.: 259/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului local al 
Îndreptarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 

stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulie
03.09.2018; Avizul de legalitate nr.: 276/S/16.09.2018; 

compartimentului de specialitate nr.: 267/S/15.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 

ția aplicabilă în cauză: 

Art. 7 al. (5) coroborat cu art. 19 din Legea 98/2016 privind achiziții publice cu modific

și urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicar
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului 
Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare;

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1650 și urm. din Codul Civil republicat, cu modificările 
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administra
publică locală repulicată cu modificările și completările ulterioare 

și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare;

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
ările ulterioare; 

Ș 

aprobarea contractului de 
ție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș 

Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru 
anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 

ș nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 
ție a scaunului de stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș; Obiecția de 

țul Harghita înregistrat la 

/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului local al 
Îndreptarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de 

stomatologie pentru stomatologia din Comuna Ulieș;Proiectul de 
Avizul de legalitate nr.: 276/S/16.09.2018; Raportul 

compartimentului de specialitate nr.: 267/S/15.09.2018; Avizul comisiei de specialitate nr.: 

ții publice cu modificările și 

și urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din 

ările ulterioare; 

republicat, cu modificările și 
completările ulterioare, coroborat cu art. 61 al. (2) din Legea 215/2001 privind administrația 

nică legislativă pentru elaborarea 
ările ulterioare; 

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
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În temeiul prevederilor art. 36, al. (6) lit. a). pct. 3, art. 45, alin. (1) art. 115
Legea nr.215/2001, din Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările 
completările ulterioare; 
 

Art. 1. Hotărâște revocarea Hot
scaunului de stomatologie. 

Art. 2. Hotărâște achiziționarea unui scaun de stomatologie în valoare de 21.000 lei + TVA, prin 
procedura achiziției directe. 

Art. 3. Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Ulie
inițierea și derularea achiziției direct
și persoana desemnată cu atribu
încheiat. 

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică Primarului comunei Ulie
atribuții de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 
primarului comunei Ulieș și Instituției Prefectului județului Harghita.

 
 COMUNA ULIES 
 PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,
 Orban Lukacs 
  
 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată cu 9 voturi pentru 0 voturi împotriva 
prezenţi. 

ROMÂNIA 
JUD. HARGHITA 

ONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ULIEȘ

În temeiul prevederilor art. 36, al. (6) lit. a). pct. 3, art. 45, alin. (1) art. 115
Legea nr.215/2001, din Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările 

Consiliul local al comunei Ulieș: 

HOTĂRĂŞTE: 
 

ște revocarea Hotărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de achizi

ște achiziționarea unui scaun de stomatologie în valoare de 21.000 lei + TVA, prin 

Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Ulie
țierea și derularea achiziției directe, Compartimentul de contabilitate privind efectuarea plă

ă cu atribuții de secretar privind verificarea contractului ce urmeaz

Prezenta Hotărâre se comunică Primarului comunei Ulieș, persoanei desemnate cu 
ții de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 

ș și Instituției Prefectului județului Harghita. 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

 Cu atribu

voturi pentru 0 voturi împotriva şi 0 abţineri din numă

Ș 

În temeiul prevederilor art. 36, al. (6) lit. a). pct. 3, art. 45, alin. (1) art. 115 alin. (1), lit. b) din 
Legea nr.215/2001, din Legea administraţiei publice locale, republicată cu modificările și 

ărârii nr.: 16/2018 privind aprobarea contractului de achiziție a 

ște achiziționarea unui scaun de stomatologie în valoare de 21.000 lei + TVA, prin 

Pentru îndeplinirea prezentei Hotărâri, se însărcinează Primarul Comunei Ulieș, privind 
e, Compartimentul de contabilitate privind efectuarea plății 

ții de secretar privind verificarea contractului ce urmează a fi 

ș, persoanei desemnate cu 
ții de secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate a 

Contrasemneaza, 
Persoana desemnată  

Cu atribuții de secretar 
Fazakas Laszlo 

ineri din numărul de 9 consilieri 


