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HOTĂRÂREA  nr. 37/2019 
privind însușirea și aprobarea contractelor de furnizare între Comuna Leliceni și 

S.C. Promotion S.R.L. 
 

Consiliul local al comunei Leliceni, întrunit în şedinţa ordinară pe data de 
23 septembrie 2019, convocată prin Dispoziţia primarului nr.138/ 2019. 
 

Având la bază: 
- Referatul de aprobare nr. 60/2019 înaintată de primarul comunei, Dl. 

Keresztes Balazs, prin care propune aprobarea încheierii contractului de 
prestări servicii; 

- Proiectul de hotărâre nr. 59/2019 înaintat consiliului local Leliceni; 
- Raportul de specialitate nr. 2396/2019 al compartimentului de resort din 

cadrul aparatului propriu al primarului; 
 Cu respectarea prevederilor art.7 alin. (5) din Legea nr.98/2016 privind 

achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. 
 Cu respectarea prevederilor art.43 din Hotărârea Guvernului 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; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Leliceni nr.25/2019, privind 
aprobarea bugetului local pentru anul 2019, cu modificările ulterioare; 

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 263/2007 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere avizul favorabil al comisiei pentru activități‚ economico-
financiare, juridică și de disciplină; 

Cu respectarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative,  cu modificările și completările ulterioare; 

În baza art.129 alin.(1), alin.(2) lit.b și alin.(4) lit.f și art.196 alin.(1) lit.a din 
Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 
Cu respectarea Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică conform căruia anunţul public de aducere la cunoştinţă publică 
a proiectului de hotărâre a fost afişat la data de 22 august 2019, conform proces 
verbal de afișare nr.2418/2019; 

 
 



HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1  Se aprobă și se însușește încheierea contractelor de furnizare, cu  SC 
Promotion SRL, cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Câmpul Mare, nr. 74, jud. Harghita 
și sediul secundar în Miercurea Ciuc, str. Harghita, nr. 113, jud. Harghita, CUI  
RO15810072, reprezentat prin Pora Tibor: 

- Contract de furnizare Nr.13/2019  în valoare totală de 53.796,01 lei având 
ca obiect achiziționarea de Mobilier pentru Grădiniță; 

- Contractul de furnizare Nr.14/2019   în valoare totală de 46.198,78 lei cu 
TVA, având ca obiect achiziționarea de Mobilier pentru Școală; 

 
 Art.2.  Se mandatează primarul Keresztes Balázs, să semneze  contractele de 

furnizare în numele Comunei Leliceni, cu sediul în Leliceni, nr. 10, jud. Harghita, 
cod fiscal 16363525. 

Art.3. Suma contractată se va asigura din bugetul local capitolul 8002.0130 
”Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice și comerciale”, subcapitol 
71.01.03,  ”Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale”. 

Art.4. Se aprobă contractul conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre, anexă 
care face parte integrantă. 

Art.5.  Hotărârea se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului şi se 
comunică  

• Instituţiei Prefectului judeţului Harghita,  
• Primarului Comunei Leliceni. 

 
 
Leliceni, la data de 23 septembrie 2019 
 
 
 
Președinte de ședință,                  Contrasemnează pentru legalitate, 
          Consilier                  Secretarul comunei  
     Ferencz Zoltán                         Molnár Szidonia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr.37 
Adoptată în ședința din data de 23 septembrie 2019 
Cu un număr de 10 voturi din numărul total de 10 consilieri locali în funcție 
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