ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA POARTA ALBA
CONSILIUL LOCAL
H O T A R A R E A Nr. 82
privind achiziționarea unor echipamente pentru locurile de joacă
din comuna Poarta Albă
Consiliul Local al Comunei Poarta Albă întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de
05.07.2016;
Având în vedere expunerea de motive prezentată de dl. primar Delicoti Vasile, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al
secretarului comunei ;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare, prevederile O.U.G. nr. 35/2006 privind atribuirea
contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În baza art.36, alin.4, lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul art.45 și art.115, lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică
local, republicată, cu modificărtile și completările ulterioare;
H O T Ă R Ă Ș T E:
Art.1. – Se aprobă achiziționarea unor echipamente pentru locurile de joacă din comuna
Poarta Albă, conform anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art.2. – Sursa de finanțare din bugetul local este din Capitol – Cultură, Religie și
Recreere, Subcapitol – Servicii recreative și sportive, Paragraf – Întreținere grădini publice,
parcuri, zone verzi, baze sportive, Titlul - Bunuri și servicii;
Valoarea totală estimată a echipamentelor pentru locurile de joacă este de
150.000 lei;
Art.3. - Secretarul comunei Poarta Albă va comunica prezenta hotărâre Instituţiei
Prefectului – judeţul Constanţa pentru control şi verificarea legalităţii, Primarului comunei Poarta
Albă, judeţul Constanţa, compartimentului achiziții şi o va face publică prin afișare.
Art.4. - Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 11 voturi „pentru”, 0 voturi
„împotrivă”, 0 „abţineri”, din totalul de 11 voturi exprimate.
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ANEXA LA HCL NR. 82/05.07.2016

-

Măsuţă copii floare cu scaune ciupercă 7-14 ani = 3 buc.
Balansoar cu arcuri cu patru locuri 4-14 ani = 1 buc.
Carusel rotativ cu băncuță 4-14 ani = 1 buc.
Căţărătoare = 1 buc.
Complex de joacă – 4-14 = 1 buc.
Complex de joacă - 7-14 = 1 buc
Figurina 3D pe arc 4-14 ani = 1 buc.
Leagăn cu banca dublu 7-14 ani = 1 buc.
Turn cu 3 topogane drep 3,5 m 7-14 ani = 1 buc.
Căsuţă de lemn pentru copii cu rama groapă nisip = 1 buc.
Balansoar cu 4 locuri 7-14 ani = 1 buc.
Balansoar 2 persoane cu figurine pe arcuri 2 m = 1 buc.
Carusel tip platformă 7-14 ani = 1 buc.
Complex de joacă 4-14 ani = 1 buc.
Figurina gargarita pe arc 4-10 ani = 1 buc.
Leagăn cu bancă 7-14 ani = 2 buc.
Topogan drept 3,5m dublu cu platformă tip turn = 1 buc.
Carusel 6 persoane = 1 buc.
Figurina pe arc = 1 buc.
Complex de joacă 4-14 ani = 1 buc.
Hinta cu 2 scaune mica = 1 buc.
Balansoar 2 persoane = 1 buc.
Casuţa pentru copii cu topogan = 1 buc.

