
R O M Â N I A 

JUDEŢUL V R A N C E A 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CIORĂŞTI 

 

HOTĂRÂREA nr. 61 

din 17 decembrie 2019 

 

 privind        aprobarea Studiilor de oportunitate şi a Caietelor de sarcini pentru achizitionarea de 

către PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a unei 

remorci suprastructură deschisă 

 

Consiliul local al comunei Cioraşti, județul Vrancea întrunit în şedinţa ordinară la 

data de 17 decembrie 2019, 

- văzând referatul cu nr. 5172/21.11.2019 întocmit de către viceprimarul comunei 

pentru iniţierea unui proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiilor de oportunitate 

şi a Caietelor de sarcini pentru achizitionarea de către PRESTĂRI SERVICII 

CIORĂŞTI SRL a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a unei remorci suprastructură 

deschisă; 

- văzând raportul compartimentului de resort cu nr. 5456/09.12.2019; 

- având în vedere prevederile HCL nr.  26 din 12.07.2012 prin care a fost aprobată 

înființarea SC PRESTĂRI SERVICII CIORĂȘTI SRL, în directa subordine a 

Cosiliului Local al comunei Ciorăști; 

- în baza avizului Comisiei pentru programe de dezvoltare  economică, socială, buget 

finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire 

comunală, protecţia mediului, servicii şi comerţ cu nr. 5496/10.12.2019; 

- în temeiul  art.10,  art.36, alin.(1) şi (2) lit „d”, alin. (6) lit. „a” punct 13 și 14, art. 45 

alin.(3) şi  art. 115 alin.(1) lit. „b” din Legea nr.215/2001 - Legea Administratiei 

Publice Locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

Art.1. Se aprobă Studiile de oportunitate privind achiziţionarea, de către SC PRESTĂRI 

SERVICII CIORĂŞTI SRL,   a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a unei remorci suprastructură 

deschisă, conform anexelor  nr. 1 și 2. 

Art.2. Se aprobă caietele de sarcini pentru achiziţionarea, de către SC PRESTĂRI SERVICII 

CIORĂŞTI SRL, a unei autoutilitare tip  basculantă  şi a unei remorci suprastructură deschisă, 

conform anexelor  nr. 3 și 4. 

Art.3. Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4. Prevederile prezentei  hotărâri vor fi duse la îndeplinire de administratorul SC 

PRESTĂRI SERVICII CIORĂŞTI SRL. 

     Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată prin grija secretarului comunei tuturor persoanelor 

interesate şi Instituţiei Prefectului judeţului Vrancea pentru exercitarea controlului de legalitate. 

 

         Preşedinte de şedinţă,                                                                   Contrasemnează, 

     Consilier local Stan Ionel                                                     Secretarul general al comunei, 

                                                                                                                   Rizea Fănica 


