
                                                          R O M A N I A                          

                                                               JUDETUL  NEAMT                     
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 PROIECT  DE  H O T Ă R Â R E 

 

privind aprobarea incheierii Contractului pentru asigurarea asistenței tehnice in 

vederea organizarii licitatiei pentru concesionarea serviciului de distribuție gaze 

naturale  
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ;     

Având în vedere: 

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si 
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice ; 

 prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica 

/acordului cadru din Legea  nr 98/2016 privind achizitiile publice ; 

 raportul de specialitate nr. 2779/27.05.2021 intocmit de Biroul Finaciar Contabil; 

 
In temeiul prevederile art. 129,”Atributiile Consiliului Local “ alin (2), lit. b)  

si  alin (4) lit. d)  si art 196, “Tipurile de acte administrative” alin. (1), lit. a)  din 

OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRÂŞTE: 
 

Art.1.  Se aproba incheierea Contractului pentru asigurarea asistenței tehnice in 

vederea organizarii licitatiei pentru concesionarea serviciului de distribuție gaze 
naturale  

Art.2.   Biroul Financiar, Contabil, Impozite, Taxe Locale si Paza Comunala prin 

responsabilul cu achizitiii va duce la indeplinire prezenta hotarare 

Art.3.Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate 

 

 

Primar, 

Vasilica Cretu  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

R O M A N I A 

JUDETUL  NEAMT 
C O M U N A  D O B R E N I 

CONSILIUL LOCAL 
 

 

H O T Ă R Â R E A 

Nr. 32 din 27 .05.2021 
 

privind aprobarea incheierii Contractului pentru achizitia serviciului de 

organizare a licitatiei in vederea concesionarii serviciului de distributie gaze 

naturale 
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ ;     

Având în vedere: 

 prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum si 
prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice ; 

 prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 prevederile H.G. nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica 

/acordului cadru din Legea  nr 98/2016 privind achizitiile publice ; 

 raportul de specialitate nr. 2779/27.05.2021 intocmit de Biroul Finaciar Contabil; 

 
In temeiul prevederile art. 129,”Atributiile Consiliului Local “ alin (2), lit. b)  

si  alin (4) lit. d)  si art 196, “Tipurile de acte administrative” alin. (1), lit. a)  din 

OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 

 

HOTĂRÂŞTE: 
 
Art.1.  Se aproba  incheierea contractului  pentru achizitia serviciului de organizare a 

licitatiei in vederea concesionarii serviciului de distributie gaze naturale. 

Art.2.   Biroul Financiar, Contabil, Impozite, Taxe Locale si Paza Comunala prin 

responsabilul cu achizitiii va duce la indeplinire prezenta hotarare 

Art.3.Secretarul comunei va comunica si inainta prezenta hotarare autoritatilor si 

persoanelor interesate 
 

 

 

       Preşedinte  de  şedinţă                                       Secretar General 

              Chelmu Danut                                        Petrescu  Sanda-Daniela 

                                                                                   
 

 

 
Total consilieri locali în functie : 11, Prezenti:11, Voturi : Pentru 11 , Impotriva:0 , Abtineri: 0 


