ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
ORASUL PLOPENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
priYind modificarea art.3 si a Anex ei nr.2ale HCL nr. T3l2laugust 2017
referitoare la implementarea proiectului << Dotarea serviciului puUtic de
gospodarire comunala la nivelul orasului Plopeni cu buldoexcavator cu
accesoriu - cupa excavare si un tractor cu lama de zapada >
In temeiul art.45 alin.(1) din Legea nr.2l5l2}O1, republic ata, atmodificarile
si completarile ulterioare, privind administratia publi cabldrr;
luand in considerare :
a) art. 7 alin. (2) qi art. 1166 gi urmdtoarele din Legea nr. 28712009 privind
Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare .
b) art- 36 din. (2) lit. b) ;i d) din Legea udrnirirrraliei publice locale nr.
215/2001, republicatd, cu modificirile gi completdrile ulterioare; '
c) Legea nr. 27312006 privind finanlele publice locale, cu modificarile si

completarile ulterioare;
d) Legea nt.2412000, modificata si completata, privind normele de tehnica
I egislativa pentru elaborarea actelor
normative f
vazand raportul nr.1604 din 02.03.2018 al compartimentului achizitiipublice;
consiliul Local al orasului plopeni adopta prezentahotarare.

Art.1. Articolul nr.3 al Hotararii nr.73l2Ol7 al Consiliului Local al Orasului

Plopeni se modifica si va avea urnatorul cuprins:
(Art.3. Se ia act de necesitatea , oportunitateasi potentialul economic
al
investitiei ,, Dotarea serviciului public dL gospodarire comunala la nivelul orasului
Plopeni cu buldoexcavator cu accesoriu-cupa excavare si un tractor cu
lama de
zapada" , astfel cum este detaliat in anexa 2 iare face parte integranta
din prezenta

hotarare>>.

Art'2.Anexanr.2la HCL nr.7312017 se modifica si va ayeaurmatorul cuprins :
,,Potentialul economic al investitiei rezida in utilitatea echipamentului
achizitionat care contribuie la asigurarea conditiilor de derulare normala
a

activitatilor economice de la nivelur orasului si teritoriului GAL:
- permite fluidizarea traficului auto pe drumurile orasenesti si judetene care
strabat orasul , prin interventii rapide pe perioada calamitatilor sau pe
timpul iernii,
asigurand astfel conditii optime de aprovi zionare si desfacer. u
-u.furiloiagentilor
economici care desfasoara actvitati productiv e pe razaorasului;
- permite accesul operatorilor economici care fac comert pe razaorasului;

- prin achizitiabuldoexcavatorului cu accesoriu- cupa excavare si a tractorului
cu lama de zapada se asigura igienizarea spatiilor virzi din domeniul public,
interventii pentru decolmatarea santurilor, rigolelor,avand ca scop imbunatatirea
serviciilor de baza pentru economia si populatia orasului si asigura satisfacerea
nevoilor esentiale de utilitate si interes public general;
- creste atractivitatea orasului pentru turisti - sursa de crestere a veniturilor
operatorilor economici din zona,, .
Art.3.Anexa la prezentahotarare face parte integranta din aceasta.
Art.4.Compartimentul achizitii publice asigura aducerea la indeplinire a
prezentei hotarari.
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