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HOTĂRÂREA NR. 35 

Din data de 22 iunie 2022 

 Privind aprobarea achiziționării unei autoutilitare rulate tip pickup 

 

Consiliul Local al Comunei Boghiş întrunit în şedinţa ordinară din data de 22 

iunie 2022; 

Având în vedere: 

 - referatul de aprobare nr. 2781 din 14.06.2022 al primarului Comunei Boghiş; 

 - raportul de specialitate nr. 2832 din 16.06.2022 al Compartimentului achiziții publice; 

 - raportul de avizare nr. 2868 din 21.06.2022 al Comisiei de specialitate;  

 - art. 43 alin (3) lit.a din Hotărârea de Guvern 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;   

 - art.5 alin. (3) și (4) si ale art.20 alin. (1) lit „h” din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

 - prevederile art. 129 alin. (2) lit. c) şi ale alin. (7) lit. h) și i) din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare     

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 Art.1. (1) Se aprobă achiziționarea unei autoutilitare rulate, tip pickup prin procedură 

de achiziție directă, cu cerere de ofertă, cu încadrarea în plafonul maxim alocat de 85 mii lei, 

fără TVA. 

 (2) Autoutilitara achiziționată va corespunde următoarelor caracteristici: anul fabricației 

2010-2022, rulaj km 0-350.000; combustibil diesel; capacitate cilindrică 1800-3000 cm3; 

putere cp minim 100; tracțiune 4x4; număr pasageri 4/5. 

 (3) Criteriul de atribuire este cel mai bun raport calitate-preț. 

 (4) Ofertele primite vor fi evaluate de către o comisie de evaluare desemnată prin 

dispoziție a primarului Comunei Boghiș.  

  Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul Comunei 

Boghiş şi Compartimentul buget și finanțe. 

 Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

- Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj; 

- Primarul Comunei Boghiș; 

- Compartimentul buget și finanțe 

- Cetăţenii comunei prin afişaj; 

- Dosarul şedinţei. 
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