
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL SUCEAVA 

COMUNA HÂRTOP 

 

         CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 
 privind alocarea unor sume din bugetul local al comunei Hârtop, pentru achiziția de obiecte de 

inventar și materiale didactice în vederea dotării  Grădiniței cu program normal, Hârtop 

 

Consiliul local al comunei Hârtop, județul Suceava luând act de: 

- Referatul de aprobare  al primarului comunei Hârtop, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre, 
înregistrat cu nr. 2601 din 21.07.2021, ca instrument de prezentare și motivare; 

- Adresa Școlii Gimnaziale Hârtop nr.409 din 20.07.2021 prin care solicită alocarea sumei de 20.000 lei pentru 
achiziția de obiecte de inventar și materiale didactice pentru dotarea Grădiniței cu program normal Hârtop, 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Hârtop, 
înregistrat cu nr. 2602 din 21.07.2021, prin care se susține necesitatea si oportunitatea aprobării proiectului de 
hotărâre; 

-  Rapoartele de avizare  întocmite de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei Hârtop; 
 
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- art.20 din Legea  Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 
- art.3, alin 2, art.14, alin.4, art.20, alin. 1, lit. i, si anexa nr.2 cap.II din  Legea nr.273/2006 privind 

Finanţele Publice Locale cu modificările si completările ulterioare; 
- art.7 alin. 5  din Legea 98/2016 privind achizițiile publice și prevederile art. 1 alin.4 și art.43 din HG 

395/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la 
atribuirea contractului de achiziție publică/acordului - cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare 

În temeiul  dispozițiilor art. 129, alin.(2), litera “d”, alin.(7), litera “a”,  art.139, alin.(1) din Codul 
administrativ, aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din. 3.07.2019, cu modificările și 
completările ulterioare, adoptă prezenta: 
                                                            H O T Ă R Ă R E: 
Art.1. -  Se aprobă alocarea din bugetul local al comunei Hârtop aferent anului 2021 a sumei de 20.000  lei 
Școlii Gimnaziale Hârtop, în vederea  achiziționării de materiale și obiecte de inventar, pentru dotarea 
Grădiniței cu Program normal Hârtop. 
 
Art.2. -  Plata  acestor achiziții se va face de la Capitolul 65.02 ”Învățământ”, în limita sumei de  20.000 lei cu 
respectarea legislației în vigoare, referitoare la achizițiile publice. 
 
Art.3. -  Ordonatorul terțiar de credite, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
Președinte de ședință,                                                                         Contrasemnează:                                                                                                                              
Mihai-Cosmin GRĂDINARIU             Secretar general al comunei, 

                                                                                                         Elena  COSTAN  
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