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HOTĂRÂREA nr. 11/2019 
privind aprobarea Procedurii interne privind achiziția de servicii de creditare 

 
 

 
        Consiliul local al Comunei Vetiș,  întrunit în ședință ordinară, astăzi 27 februarie 2019, 
        Având în vedere: 

 Proiectul de hotărâre nr. 2.378/2019, Expunerea de motive a primarului comunei Vetiș nr. 
2.272 din 20.02.2019; 

 Raportul de specialitate al Serviciului Investiții, Servicii publice și Achiziții publice nr. 
2.386/22.02.2019; 

         Luând în considerare prevederile art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 
        În considerarea prevederilor art. 36 alin. (4) lit. b) și alin (9) din Legea nr. 215/2001 a 
administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare, 

 
     În temeiul art. 45 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE: 

 
        Art. 1. - Se aprobă Procedura internă privind achiziția de servicii de creditare ce au ca obiect 
împrumuturi financiare care pot fi contractate de U.A.T. Vetiș de la instituții de credit 
românești/străine și care, conform dispozițiilor art. 29 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016 privind 
achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, sunt exceptate de la aplicarea prevederilor 
acestei legi, astfel cum este aceasta prevăzută în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
 
        Art. 2. - Primarul comunei Vetiș va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
 
        Art. 3. - Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Vetiș, Biroului Buget -  Contabilitate 
- taxe și impozite locale și Instituției prefectului județului Satu Mare. 
 
 

 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                        
                       RUSNEAC GHEORGHE                                      Contrasemnez,  
                                                                                         S E C R E T A R 
                  ANCA-MARIA POP 
 
 
 
 
 
 
Prezentahotărâre a fostadoptată cu respectareaprevederilor art. 45 respectiv ale art. 98 din Legea nr. 215/2001 republicată, 
modificatăşicompletată. 
Nr. total al consilierilorîn funcţie-15,  Nr. total al consilierilor prezenţi-13 , Nr. total al consilierilorabsenţi- 2, Voturi pentru-13Voturiîmpotrivă- 
0   Abţineri-0 


