
 
R  O  M  Â  N  I  A 

J U D E Ţ U L   I L F O V 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI 

 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea documentatiei de atribuire pentru atribuirea unui  

contract de achizitie publica in vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA” 
 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BERCENI, JUDEȚUL ILFOV, întrunit în ședință ordinară 
la data de 31.03.2022; 
 Având în vedere : 

- Referatul de aprobare al Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 
5391/18.02.2022 ; 

- Raportul de specialitate întocmit de Compartimentului de Achiziții Publice din cadrul Primăriei 
comunei Berceni, Județul Ilfov, înregistrat sub nr. 5392/18.02.2022; 
 Luând în considerare avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei 
Berceni, Județul Ilfov - Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, administrație publică locală, 
juridică, disciplină, relații cu alte comisii locale sau organisme similare, integrare europeană; 

În conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Consiliului local al comunei Berceni nr.122/25.11.2021 privind aprobarea 

achiziționării unei autocisterne cu perie și lamă de deszăpezire prin leasing financiar 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;   
- art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările 

ulterioare;   
- Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare; 
În baza prevederilor art. 129 alin. (1,) alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. d) și alin. (7) lit. s) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
În temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 139 alin. (3) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. – Se aprobă documentatia de atribuire pentru atribuirea unui contract de achizitie publica 
în vederea “ACHIZITIE AUTOCISTERNA”, conform Legii 98/2016 cu modificarile si completarile 
ulterioare, conform ANEXEI, parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. - Primarul Comunei Berceni, Județul Ilfov, prin aparatul de specialitate, va aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Secretarul General al Comunei Berceni, Județul Ilfov, va aduce la cunoștință publică 
prezenta hotărâre, prin publicare pe site-ul primăriei și o va comunica: 
 - Instituției Prefectului - Județul Ilfov 
 - Primarului comunei Berceni, Județul Ilfov ; 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                   Contrasemnează, 
      Cons. George ENE                                             Secretarul general al comunei Berceni 

                                                             Gheorghe HAIDUCU 
 
 

                    Comuna Berceni,  

    Nr. 19 / 31.03.2022 


