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PROIECT de  HOTARARE 
 

privind aprobarea achizitionarii software 

in vederea implementarii SCIM, Monitor Oficial Local si accesibilizarea paginii 

de internet a comunei Dobreni pentru persoanele cu dizabilitati 
 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;  
Avănd în vedere: 
- Prevederilor: - art. 7 alin. (5) si art. 68 lit. „f” din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare; ale - art. 43 alin. (1) si 

alin. (3) lit.,,b” din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publică/acord-cadru ale Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările  și completările 
ulterioare; 

        -  Referatul de aprobare nr. 774/15.02.2021 intocmit de secretarul general al 

comunei Dobreni prin care propune aprobarea  achizitionarii software in vederea 

implementarii si derularii SCIM, Monitor Oficial Local si accesibilizarea paginii de 

internet a comunei Dobreni pentru persoanele cu dizabilitati 

  In conformitate cu   art. 44  alin.1 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 „Atributiile consiliului local”,  alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. 

(4) lit a) si  ale art 196 „Tipurile de acte administrative” alin. (1) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările si modificarile ulterioare; 

HOTĂRÂŞTE 
 

              Art.1  (1) Se aprobă achizitia sofware pentru implementarea si derularea : 

-  Sistemului de control integrat managerial,  

-  Monitorului oficial local  

-  Accesibilizarea pagini de internet a comunei Dobreni pentru 

persoanele cu dizabilitati. 

     (2) Finanţarea se asigură de la bugetul local al comunei Dobreni . 

Art.2. Primarul comunei Dobreni va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Biroul Financiar Contabil respectiv consilier achizitii publice. 

Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 
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HOTARAREA 

Nr. 10 din 25.02.2021 

 
privind aprobarea achizitionarii software 

in vederea implementarii SCIM, Monitorul Oficial Local si accesibilizarea  

paginii de internet a comunei Dobreni pentru persoanele cu dizabilitati 
 

 

Consiliul local al comunei Dobreni, judeţul Neamţ;  
Avănd în vedere: 
- Prevederile : - art. 7 alin. (5) si art. 68 lit. „f” din Legea nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, cu modificările si completările ulterioare; ale - art. 43 alin. (1) si 

alin. (3) lit.,,b” din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 

atribuirea contractelor de achizitie publică/acord-cadru ale Legii nr. 98/2016 privind 

achizitiile publice, aprobate prin H.G. nr. 395/2016, cu modificările  și completările 
ulterioare; 

        -   Ordonanta Guvernului nr.119/1999  reglementează controlul intern 
managerial, inclusiv controlul financiar preventiv la entităţile publice ; 

        -    OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ – anexa nr 1 privind 

procedura de organizare si publicarea monitoarelor oficiale ale 

unitatilor/subdiviziunilor administrativ teritoriale, in format electronic ; 

        -   Legea nr. 448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap ; 

        -  Referatul de aprobare nr. 774/15.02.2021 intocmit de secretarul general al 

comunei Dobreni prin care propune aprobarea achizitionarii software in vederea 

implementarii si derularii SCIM, Monitorul Oficial Local si accesibilizarea paginii de 

internet a comunei Dobreni pentru persoanele cu dizabilitati. 

  In conformitate cu   art. 44  alin.1 din Legea nr. 273/2006  privind finanţele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare; 

In temeiul art.129 „Atributiile consiliului local”,  alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. 

(4) lit a) si  ale art 196 „Tipurile de acte administrative” alin. (1) din O.U.G nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările si modificarile ulterioare; 

HOTARASTE 
 

              Art.1  (1) Se aprobă achizitia sofware pentru implementarea si derularea : 

-  Sistemului de control integrat managerial,  

-  Monitorului oficial local  

- Accesibilizarea pagini de internet a comunei Dobreni pentru 

persoanele cu dizabilitati. 

     (2) Finanţarea se asigură de la bugetul local al comunei Dobreni . 



 

 

 

 

 
Art.2. Primarul comunei Dobreni va aduce la îndeplinire prevederile 

prezentei hotărâri prin Biroul Financiar Contabil respectiv consilier achizitii publice. 

Art.3. Secretarul comunei Dobreni va comunica şi înainta prezenta hotărâre 
autorităţilor şi persoanelor interesate. 

              

 

 

              Presedinte de Sedinta           Secretar General 

                 Apintilioaei Maria      Petrescu Sanda Daniela 

 

 

 

 

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