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HOTĂRÂRE 
privind desemnarea domnului Bumbuc Gheorghe, consilier local, în vederea

actualizării comisiei de recepție lucrări, servicii și materiale 
din cadrul Primăriei orașului Recaș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  primarul  orașului  Recaș  privind  desemnarea  unui

consilier local în vederea actualizării comisiei de recepție lucrări, servicii și materiale
din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 referatul întocmit de către inspectorul din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice
din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat cu nr. 10.632 / 19.07.2016;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 2 / 22.06.2016, privind
validarea mandatelor consilierilor locali în Consiliul Local al Orașului Recaș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 3 / 22.06.2016,  privind
constatarea consiliului ca legal constituit;

 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
 prevederile  din  H.G.  nr.  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de

aplicare  a  prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractului  de  achiziție  publică /
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care
se acordă aviz favorabil;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera a), art. 68 alin. (2),
art.  115 alin  (1)  lit.  b)  din  Legea nr.  215/2001,  privind administrația  publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. – Se desemnează domnul Bumbuc Gheorghe, consilier local, în vederea actualizării
comisiei de recepție lucrări, servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului Recaș.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   -  Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Recaș
                   -  Domnului Bumbuc Gheorghe;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

                                           Preşedinte de şedinţă                                  Contrasemnează
                                                   Consilier                                                 Secretar oraș
                                         Mircea Cosmin ANTONESCU                     Jr. Cătălina MOLDOVAN 

Recaş, 29.07.2016
Nr. 13
Adoptată cu 13 voturi “pentru”
Nr. de consilieri prezenți: 14

Nr. de mandate: 15
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INIŢIATOR: PRIMAR – ING. PAVEL TEODOR

PROIECT  DE  HOTĂRÂRE 
privind desemnarea unui consilier local în vederea actualizării comisiei 

de recepție lucrări, servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului Recaș

                         Consiliul Local al oraşului Recaş, judeţul Timiş,

Având în vedere:
 referatul întocmit de către inspectorul din cadrul Compartimentului de Achiziții Publice

din cadrul Primăriei orașului Recaș, înregistrat cu nr. 10.632 / 19.07.2016 privind
desemnarea unui consilier local în vederea actualizării comisiei de recepție lucrări,
servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului Recaș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 2 / 22.06.2016, privind
validarea mandatelor consilierilor locali în Consiliul Local al Orașului Recaș;

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al Orașului Recaș nr. 3 / 22.06.2016,  privind
constatarea consiliului ca legal constituit;

 prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 
 prevederile  din  H.G.  nr.  395/2016,  pentru  aprobarea  Normelor  metodologice  de

aplicare  a  prevederilor  referitoare la  atribuirea  contractului  de  achiziție  publică /
acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Oraş Recaş, prin care
se acordă aviz ______;

 prevederile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2) litera a), art. 68 alin. (2),
art.  115 alin  (1)  lit.  b)  din  Legea nr.  215/2001,  privind administrația  publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE

Art.  1. –  Se  desemnează  domnul  /  doamna  __________,  consilier  local,  în  vederea
actualizării comisiei de recepție lucrări, servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului
Recaș.

Art. 2. – Prezenta hotărâre se comunică: 
                   -  Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
                   -  Primarului orașului Recaș;
                   -  Secretarului orașului Recaș;
                   -  Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei orașului Recaș
                   -  Domnului / doamnei ________;
                   -  Cetăţenilor, prin afişare la sediul instituţiei și mass-media.

Președinte de ședință                                         Contrasemnează                
                                                         Secretar Oraş

                                                                                             Jr. Cătălina MOLDOVAN           
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       Ing. PAVEL TEODOR
______________      

         

                            Către,

PRIMARUL ORAŞULUI RECAŞ,
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI RECAŞ,

REFERAT
privind desemnarea unui consilier local în vederea actualizării comisiei 

de recepție lucrări, servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului Recaș

Având în vedere prevederile Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 

Ținând seama de  prevederile din H.G. nr. 395/2016,  pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică / acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

Luând în considerare alegerile desfășurate în data de 5 iunie 2016, pentru alegerea
autorităților publice locale, și, implicit, modificarea componenței Consiliului Local Recaș;

Având în vedere  prevederile  art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 45 alin. (2)
litera  a),  art.  68  alin.  (2),  art.  115  alin  (1)  lit.  b)  din  Legea  nr.  215/2001,  privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

Faţă de cele ce preced, propun spre analiză  Consiliului Local al Orașului Recaș
prezentul referat  privind  desemnarea unui consilier local în vederea actualizării comisiei
de recepție lucrări, servicii și materiale din cadrul Primăriei orașului Recaș.

              Inspector       
                  Cristina HĂLMĂGEAN  
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