
HorAnenn
privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Blleqti

pentru achizitionarea unor bunuri necesare
Centrului de vaccinare Balesti

Consiliul Local al comunei Balegti, judeful Gorj, intrunit in gedinla

publica ordinard;
AvAnd in vedere :

-Referatul de aprobare al primarului comunei Balelti ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Economic;
-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Balegti;
-Prevederile art. 40, alin.l si art. 44 alin.3 din Legea ff. 273/2006

privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Nota de fundamentare a Serviciului economic;
-contracr nr.3 6621f6.02.2021 incheiat cu D.s.P. Gorj

in temeiul art. 129 si art. 139 din ORDONANTA DE IIRGENTA nr.

57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

HOTARA$TE

Art.l. Se aprobd alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al

comunei Balegti pentru. achrzitionarea unor bunuri necesare Centrului de

vaccinare Balesti, confoim anexei care face parte integranta din prezenta

hotarare
Art.2. (1) Hotdrdrea dupd contrasemnarea pentru legalitate de catre

secretarul comunei, se va comunica in termenul prevdzut de lege, prin

Compartimentul Secretariat si Relalii cu Publicul, Instituliei Prefectului -
Judelul Gorj, in vederea exercitdrii controlului cu privire la legalitate,

primarului pentru executarea prevederilor acesteia prin apatatul de

specialitate, se va transmite celor interesali.



(2) Aducerga la cunogtinld publici se face prin afisarea pe

panoul de publicitate din incinta Consiliului Local, permanent accesibil

publicului ti in locurile aglome rate din comuna, prin publicarea in ziarul

local o'Monitorul de B61e$ti".

INITIATOR PROIECT DE HOTARARE'

ALINION

AVIZAT,
SECRE GENERAL,

BALDOVINCON TIN.CRISTI

j
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Anexa la Proiect de hotdrire

Bunuri necesare centrului de vaccinare Bdlegti

-Laptop, licenfe utilizare Soft Windows 10 gi Microsoft office, pentru
conexiune cu srs (serviciul de Telecomunicalii speciale),

-imprimantd,
-pereli separatori din p.v.c. pentru dirijarea fluxului de intrare/iegire

persoane ca re se vaccine azd/vaccinate,
-trusd prim-ajutor,
-alte materiale necesare cu curalenia, dezinfecfia, fgien izarea, rechizite etc.

Ini[iator,

U ngu re

izat,

ral,

Ba ldovin n-Cristi



ROMANIA
JUDETIJL GORJ
PRIMARIA COMLINEI BALESTI

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul

local al comunei Bilegti pentru achizitionarea unor bunuri necesare

Centrului de vaccinare Balesti

Primarul comunei Balesti, dl. Jr. Ungureanu Madalin Ion, in baza

drepturilor si atributiunilor conferite de art. 136 alin.1 din ORDONANTA
DE URGENJA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, supun

spre anahza, dezbatere si aprobare Consiliului Local Balesti intrunit in
sedinta publica ordinara, adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea

sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Bdlegti pentru

achizitionarea unor bunuri necesare Centrului de vaccinare Balesti .

In conformitate cu prevederile Legii nr.21312006 privind finantele

publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, Articolul 40

Procesul bugetar in cazul neaprobarii bugetului de stat de cdtre Parlament.

( 1) Dacd legea bugetului de stat nu a fost adoptatd cu cel pu{in 3 zile inainte

de expirarea exerciliului bugetar, Se aplicd in continuare bugetele anului

precedent, pdnd la aprobarea noilor bugete, limitele lunare de cheltuieli

neputdnd depagi, de regulb, Ill2 din prevederile bugetelor anului precedent,

cu exceptia cazurilor deosebite, temeinic justificate de cdtre ordonatorii de

credite sau, dupa caz, IlI2 din sumele propuse in proiectul de buget, in

situalia in care acestea sunt mai mici decAt cele din anul precedent. Articolul
44 Aprobarea proiectelor de investifii publice locale. (3) Pentru investiliile
destinate prevenirii sau inldturdrii efectelor produse de acliuni accidentale 9i

de calamitali naturale, documentaliile tehnico-economice, precum qi notele

de fundamentare privind celelalte cheltuieli de investilii cuprinse in pozilia
globala alte cheltuieli de investiJii, elaborate qt avizate potrivit dispoziliilor
legale, se aproba de ordonatorii principali de credite, cu informarea ime diata

a autorita{ilor deliberative_,

Tinand seama de cele prezentate solicit Consiliului Local Balesti

adoptarea proiectului initiat

Jr. I-INGIJREAN



3663 t26.02.2021

Nota de fundamentare,

Av6nd in vedere:

-referatele de necesitate nr.3666,3667/26.02.202r prin care se soliciti dotarea
centrului de vaccinare anticovid cu sistem informatic (Leptop, imprimantd, pereli
separatori PVC),

-contractul de colaborare cu DSp pentru stabilirea condiliilor de realizare a
acSiu nii de vaccinare anticovid,

se impun:

-achizilia Laptop, ricenle utilizare soft windows
conexiune cu srs (serviciul de Telecomunicalii speciale),

-ach izilia imprimant5,

10 $i Microsoft Office, pentru

-realizarea de pereli separatori din p.V.c. pentru
persoane care se vaccine azd/vaccinate,

-achizilia trusd prim-ajutor,

dirijarea fluxului de intrare/iegire

-alte materiale necesare cu curatenia, dezinfecfia, igienizarea, rechizite etc.

suma estimatd pentru cere de mai sus este de 25 mii rei gi va fi prevdzuti in
bugetul utilizat conform art. 40(1) din Legea Finanlelor publice Locale nr. 273/2006 la
capitolul 61.02.50 Alte cheltuieli privind siguranla nalionald.
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ROMANIA
JUDETUL GORJ
PRIMARIA COMLINEI' BALESTI
SERVICUL ECONOMIC

RAPORT DE SPE,CIALITATE
la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul

local al comunei Bitegti pentru achizitionarea unor bunuri necesare
Centrului de vaccinare Balesti

In baza prevederilor art. 136 alin.(8) din ORDONANTA DE

URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

SERVICIUL ECONOMIC din aparatul de specialitate al primarului
comunei Balesti a luat in discutie si anali za proiectul de hotarare privind
alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Bdleqti pentru

achizitionarea unor bunuri necesare Centrului de vaccinare Balesti .

Proiectul de hotarare a carui adoptare se solicita a fost initiat de

domnul Ungureanu Madalin-Ion, primarul comunei, in conformitate cu

prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificari

si completari ulterioare ,-'respectiv ar|. 40 alin.1 si art. 44 alin.3 .

Serviciul economic, in calitate de compartiment de resort

privind jurisdictia actelor adoptate, raporteaza Consiliului Local Balesti ca

proiectul de hotarare initiat, indeplineste conditiile legale de forma, continut

si legalitate si propune adoptarcahotararii in forma initiata,

SEF
EC.

SERVICru ECONOMIC,
NICdI+SCU SPIRIDON

qu'.'


