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Referat de aprobare privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 

Nr. 2342 din 08.06.2022 
 
 

Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 Faptul că un majoritatea drumurilor au fost betonate, este necesară achiziționarea unui 

încărcător frontal pentru descărarea balastului pentru balastarea drumurilor, pentru încărcarea 

în remorca tractorului a resturilor vegetale, a molozului, a pământului ce rezultă din curățarea 

șanțurilor, a obiectelor voluminoase. 

În baza dispozțiilor art. 129 alin. (14), art.139 alin.(1) și ale  art. 196 alin. (1) lit. a din 

O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

care specifică atribuțiile consiliului local în acest sens. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Primar,  
 

Cojocariu Constantin-Octavian 
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției unui încărcător frontal 
Nr.2350 din 08.06.2022                                                                                                                                                                                                                            

 
 
 

 Doamnă şi domnilor consilieri, 

Având în vedere: 

 Faptul că un majoritatea drumurilor au fost betonate, este necesară achiziționarea unui 

încărcător frontal pentru descărarea balastului pentru balastarea drumurilor, pentru încărcarea 

în remorca tractorului a resturilor vegetale, a molozului, a pământului ce rezultă din curățarea 

șanțurilor, a obiectelor voluminoase. 

În baza dispozțiilor art. 129 alin. (14), art.139 alin.(1) și ale  art. 196 alin. (1) lit. a din 

O.U.G. nr.  57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

care specifică atribuțiile consiliului local în acest sens. 

 Față de cele prezentate mai sus propun aprobarea proiectului de hotărâre în forma 

prezentată. 

 

Consilier cl.I,  
 

Anechitei Nicolae 
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Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială buget , finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi turism 

 
RAPORT DE AVIZARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziției aprobarea achiziției unui încărcător 
frontal 

Nr. 2804 din 21.07.2022 
 
 
               Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, 
administratrea domeniului public şi privat, agricultură, gospodărie comunală, protecţia 
mediului şi turism, întrunită în şedinţă la data mai sus menţionată, a analizat proiectul de 
hotărâre, expunerea de motive şi raportul de specialitate. 
          Comisia sus menţionată avizează proiectul de hotărâre  în forma prezentată şi-l propune 
Consiliului Local spre dezbatere şi aprobare, întrucât nu contravine interesului comunei şi a 
ordinii de drept. 
Nr. consilieri în comisie-3    
 Consilieri prezenţi-3     
Consilieri absenţi-0. 
Vot pentru aviz-3                   
Abţineri-0                     
Voturi contra -0 
 

 
        Preşedinte de comisie,                                          Secretarul comisiei, 
                           
         Todiraş Constantin                                                                        Grosu Georgel 
 


