
ROMÂNIA 

Județul  BOTOSANI  

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOBARCENI  

 

HOTĂRÂREA nr. 31 din 27 .11 2020    
privind desemnarea primarului  Bunduc Dorel în vederea semnării documentelor în 

relația cu A.F.I.R. 

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

-art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

- art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 

- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

- art. 129 alin. (2) lit. b) și d) din  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 

ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 

de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare,  

luând act de: 

-Hotărârea Civilă din data de 12.10.2020 de validare a mandatului de primar ales 

al Comunei Dobârceni, județul Botoșani, respectiv a domnului Bunduc Dorel; 

-Hotărârea Consiliului Local Dobârceni nr. 41/26.09.2019 privind implementarea 

proiectului „Achiziție echipamente IT, licențe și mobilier aferent pentru comuna 

Dobârceni, județul Botoșani; 

-Hotărârea Consiliului Local Dobârceni nr. 45/17.10.2019 privind aprobarea 

modificării art. 1 și Anexa HCL nr. 41/26.09.2019 privind implementarea proiectului 

„Achiziție echipamente IT, licențe și mobilier aferent pentru comuna Dobârceni, 

județul Botoșani; 

 Vazând prevederile art. 150(3)  din  OUG nr 57/2019 privind Codul Administrativ 

în temeiul prevederilor art. 139 și celor ale art. 196 alin. (1) lit. a) din  OUG nr 57/2019 privind Codul  

     

 

                        HOTĂRĂŞTE: 



Art. 1. - Se desemneaza dl. Bunduc Dorel în calitate de primar  al comunei Dobârceni, 

județul Botoșani , investit in functie la  data de 24.10.2020,  ca reprezentant legal   în relația cu 

AFIR în vederea semnării documentelor pentru proiectul „Achiziție echipamente IT, licențe și 

mobilier aferent pentru comuna Dobârceni, județul Botoșani”.  

Art. 2. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla 

sa calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

Comunei Dobârceni.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general  

comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Botoșani și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.comunadobarceni.ro.  

 
Președintele de ședință,      Contrasemnează: 

Iliescu Monica 

Secretar general  

CIMBRU LILIANA 
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