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H O T Ă R Ậ R E A   Nr. 141 

din 1 noiembrie 2017 
 

 privind atribuirea directă a contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea arhivării documentelor 

 
 Consiliul local al comunei Tureni , judeţul Cluj, întrunit în şedinţa de lucru extraodinară din data de 
01.11.2017;  
Analizand : 

- Legea 6 / 2017 a bugetului de stat pentru anul 2017 
- art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) ,  alin.(6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice locale 

nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare 
- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale locale cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile publice şi Hotărârea nr. 395/2016 privind aprobarea normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/acord cadru din 
Legea nr. 98/2016; 

- Legea nr. 16/1996 referitoare la Arhivele Naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- Ordinul de zi al conducerii Arhivelor Naţionale nr. 217/1996 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind 

activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente; 
- Normativ privind caracteristicile tehnico-funcţionale ale spaţiilor şi echipamentelor de depozitare şi 

conservare a arhivelor aflate în administrarea creatorilor publici şi privaţi de arhivă; 
- Raportul de specialitate cu nr. 7530 din 27.11.2017 
În temeiul art.36  alin. 2b si d ale alin.6 lit.a punctul 14 si ale art.45 alin.2 ,art. 126 din Legea nr. 

215/2001 privind administratia publica locala, republicata, 
 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI  adoptă prezenta 
HOTĂRÂRE 

 

Art. 1. Se aproba atribuirea directă a contractului de achiziţie publică având ca obiect realizarea 
arhivării documentelor din cadrul Comunei Tureni şi alocarea din bugetul local al comunei a sumei de 60.000 
lei, pentru  

Art. 2. Suma prevăzută la art. 1 va fi alocată din bugetul local, capitolul 51.02. - ,, Administratie ’’. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 

Tureni şi compartimentul de specialitate din cadrul instituţiei. 
Art. 4. Prin grija secretarului comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică comunică în termenul 

prevăzut de lege către :    
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj, 
- Primarul comunei Tureni , 
- Compartimentului de specialitate 
-      Publicat pe site-ul Comunei Tureni 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ      SECRETAR AL COMUNEI TURENI         
MOROVAN VASILE                                     OLTEAN GABRIEL IOAN 
 
 
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , 
republicată , cu modificările şi completările ulterioare :    
 Nr. consilieri in funcţie  =  11       Voturi „ Pentru ”        =          10   
 Nr. consilieri prezenţi    =  10                Voturi  „ Împotrivă ”  =         0      
                             „ Abţineri ”                =          0 


