ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI DUDEŞTII NOI

Hot ăr âr ea
NR. 18 din 08.04.2013
privind aprobarea achiziţionării de energie electrică prin intermediul Bursei
Române de Marfuri Terminalul Timişoara
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 1375/2013 al compartimentului
de dezvoltare locala privind necesitatea achizitionarii de energie electrica la nivel
local la un cost mai scazut prin intermediul Bursei Române de Marfuri Terminalul
Timisoara,
în temeiul art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art.122 lit. f) din O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de servicii şi
a contractelor de concesiune de lucrări, cu modificările şi completările ulterioare,
ţinând seama de prevederile H.G. nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de
aplicare a O.U.G. nr. 34/2006,
analizând prevederile Statului Asociaţiei Comunelor din România, precum şi
pe cele ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a filialelor judeţene ale
Asociaţiei Comunelor din România, aprobat prin Hotărârea adunării generale nr. 4
din 24 februarie 2001,
luând act de Hotărârea adunării generale nr. 3 din 24 februarie 2001 privind
constituirea filialelor judeţene ale Asociaţiei Comunelor din România,
considerând că scopul Asociaţiei Comunelor din România este de a realiza o
uniune mai strânsă între membrii săi, pentru a ocroti şi pentru a promova idealurile şi
principiile care reprezintă patrimoniul lor comun,
analizând prevederile Legii 376/2003 privind finanţele publice locale,
ţinând seama de dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin (1) lit. b) din Legea administraţiei
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DUDEŞTII NOI
adoptă prezentul proiect de hotărâre.
Art.1.- Se aprobă achiziţionarea de energie electrică prin intermediul Bursei de
Mărfuri Terminalul Timişoara.Art.2.- Energia electrică ce se va achiziţiona este destinată iluminatului public,
Serviciului public de alimentare cu apă şi canalizare menajeră şi instituţiilor publice
de pe raza comunei Dudeştii Noi.-

Art.3.- Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul
comunei Dudeştii Noi. –
Art.4.- Prin intermediul secretarului comunei, se comunică în mod obligatoriu,
în termenul prevăzut de lege, prezenta hotărâre, primarului comunei Dudeştii Noi,
Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, Bursei de Marfuri
Terminalul Timisoara şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare, publicare în
publicaţia „Dudeşteanul”, precum şi prin publicarea pe pagina de internet la adresa:
www.pcdn.ro.-

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
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Extrase din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările
ulterioare:
1)
art. 48 alin. (2): „Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va comunica hotărârile consiliului local
primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.”;
2)
art. 49 alin. (2): „Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de
5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.”;
3)
art. 49 alin. (1): „Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor
la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.”
4)
Art. 115 alin. (3): „Hotărârile consiliului local se comunică în mod obligatoriu: …
b) prefectului judeţului.”
5)
Art. 115 alin. (6): „Actele autorităţilor administraţiei publice locale se vor aduce la cunoştinţă publică prin
grija secretarului unităţii administrativ-teritoriale.”
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