
ROMANIA
JIJDETIIL GORJ
COMLINA BALE$TI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind alocarea sumei de 25.000 lei din bugetul local al comunei Bileqti

pentru achizitionarea unor bunuri necesare

Centrului de vaccinare Balesti

consiliul Local al comunei Baleqti, judeful Gorj, intrunit in qedin{d

publicd ordinard;
AvAnd in vedere :

-Referatul de aprobare al primarului comunei Baleqti ;

-Raportul de specialitate al Serviciului Economic;

-Rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul

Consiliului Local Baleqti;
-prevederile art. 40, arin.l si art. 44 alin.3 din Legea ff. 27312006

privind finantele publice lircale, cu modificarile si completarile ulterioare.

-Nota de fundamentare a Serviciului economic;

-Contract nr.3 662126.02.2021 incheiat cu D'S'P' Gorj

in remeiul art. 129 si art. 139 din ORDONANTA DE URGE'N1A nr'

57 din 3 iulie 20lg privind codul administrativ.

I-IOTARA$TE

Art.r. Se aprobd'blocarea sumei de 25.000 rei din bugetul local al

comunei Balegti pentru achtzitionarea unor bunuri necesare centrului de

vaccinare Balesti, conform anexei oare face parte integranta din ptezenta

hotarare.
.Lrt.Z, (1) Hotdrarea dupd contrasemnarea pentru legalitate de catte

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

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

primarului pentru executarea prevederiror acesteia prin aparatul de

speciali tate, i. uu transmite celor interesali.
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(2) Aducerea la cunoqtinla publicd se face prin afisarea pe

panoul de p,rtfiritut. din incinta Consitiului Local, permanent ft:*iiy9lrrver vv r'

publicului si in locurile aglomerate din comuna, prin pq$icarea in ziarul
lffi,'

local "Monitorul de Bale$ti".
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de26.02.202I, cu un num6r de 13 voturi pentru, 0 voturi impotrivd, I ablineri, exprimate

din totalul de l4 consilieri prezen(i la gedinta 9i din totalul de

15 consilieri in funclie

CONT NEAZA:
SECRE ENERAL,

BALDOVIN TANTIN-CRISTI

BALESTI
NR. 20126.02.2021
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Anexa la Proiect de hotdrire

Bunuri necesare centrurui de vaccinare Bdlegti

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

-imprimantS,
-pereli separatori din p.v.c. pentru dirijarea fluxului

persoane ca re se vaccine azd/vaccinate,
-trusd prim-ajutor,

de intrare/ie;ire

-afte materiale necesare cu curalenia, dezinfecfia, igien izarea, rechizite etc.
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