
 

 

   

 
          

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 22 

privind achiziționarea unei autoutilitare-autobasculante (3,5 tone), nou sau second-
hand, pentru deservirea Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui 

 
 Având în vedere referatul de aprobare al primarului comunei Iveşti cu privire la 
proiectul de hotărâre, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local si raportul 
compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Ivesti;   
 În conformitate cu prevederile art. 2, alin.3, lit. ”b” și ale art. 20, alin.(1), lit.(i) din 
Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129, alin.(1), art. 139 alin (1)  și a prevederilor art. 196, 
alin.(1), lit. „a” din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
Art.1. Se aprobă achiziționarea unei autoutilitare-autobasculante (3,5 tone), nou 

sau second-hand, pentru deservirea Primăriei comunei Ivești, județul Vaslui în limita 
sumei de 18.000 de euro inclusiv TVA. 

Art.2. Suma necesară pentru achiziționarea autoutilitarei prevăzută la art.1 se 
asigură prin rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al comunei Ivești, pe 
anul 2021. 

Art.3. Primarul comunei Iveşti va duce la îndeplinire prevederile prezentei 
hotărâri. 
            Art.4. Secretarul general al comunei va comunica prezenta hotărâre, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și Instituției Prefectului-județul Vaslui și se aduce 
la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei și pe pagina de internet  
www.comunaivesti.ro . 
 

IVEŞTI, 23  iulie 2021 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 
TUDOSĂ GHEORGHE 

 
                                     CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                                                                                   SECRETAR GENERAL AL COMUNEI IVESTI 
                                                                                                                                                                                                       BEJAN MIRCEA 

 

                  R   O   M   Â   N   I   A 

JUDEŢUL  VASLUI - COMUNA   IVEŞTI 

           C O N S I L I U L   L O C A L 

 
Cod poştal - 737320 - IVEŞTI - Telefon 0235/428697; Telefon/fax : 0235/428586 
                                E-mail : primaria_ivesti@yahoo.com 

 
 

http://www.comunaivesti.ro/

