
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea achiziționării de suporturi stradale pentru biciclete  

în unitatea administrativ teritorială Aleșd 
 

 Consiliul local al oraşului Aleşd, 
Luând act de referatul de aprobare al d-lui Vancea Tudorel Daniel, consilier în cadrul 

Consiliului local al orașului Aleșd, în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. 2676 din 
16.05.2018; raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului oraşului Aleşd, înregistrat sub nr. 5441 din 12.06.2018 și de rapoartele comisiilor de 
specialitate al Consiliului local Aleşd;  

Ținând seama de dispozițiile art. 14 alin(2) și (4) din Legea nr. 273/2006, privind 
finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Luând în considerare prevederile art. 7 alin(5) din Legea nr. 98/2016, privind achiziţiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 43 din HG nr. 395/2016, 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile 
publice; 

În baza dispoziţiilor art. 36 alin(2) lit. d) şi art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 
  

Art. 1. Se aprobă achiziționarea directă a unui număr de 14 suporturi stradale pentru 
biciclete, care vor fi amplasate după cum urmează: - două la intrările în piața agroalimentară, 
trei: 1 la Liceul ”C-tin Șerban” și 2 la Colegiul ”Al Roman”, unul la trecerea de pietoni din centru 
( lângă Nelcrin), unul în parcare lângă policlinică, unul la parcul din Tinăud, unul în față la 
primărie, unul în centru Tinăud, unul în centru Peștiș, unul în centru Pădurea Neagră, unul în 
parcul din spatele Colegiului Tehnic și unul pe str. Arena Sportivă. 

Art. 2. Suma necesară achiziționării acestor suporturi stradale va fi aprobată printr-o 
hotărâre de rectificare a bugetului local.      

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a hotărâri se încredinţează primarul oraşul Aleşd, prin 
compartimentul de specialitate. 

Art. 4. Prezenta se comunică cu: 
-Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Primarul oraşului Aleşd, d-ul Vinter Cristian 

– compartiment achiziții publice 
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