
H O T A R A R E 

privind aprobarea achiziționării de măști pentru protecția feței 

 

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 alin. (1) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, 

republicată; 

b) art. 3 și art. 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 

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

c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 

republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

d) Decretul Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind Instituirea Stării de 

Urgență pe teritoriul României; 

e) Legii nr. 273/2006 privind  finanţele publice locale; 

f) Legii nr. 98/2016, privind achizițiile publice; 

g) HG 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor 

referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică/acord-cadru din Legea nr. 98/2016, 

privind achizițiile publice; 

h) Hotărârea Comitetului județean pentru Situații de Urgență – Grupul de suport 

tehnic la epidemii nr. 9 din 05.04.2020; 

h) art. 129 alin. (2) lit. d) și alin. (7) lit. b), lit. h), lit. p) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare elaborat de primarul comunei Todireni, în calitatea sa de 

inițiator; 

b) referatul compartimentului de resort  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Todireni,  

c) raportul Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local, 

În temeiul art. 139 alin. (1) şi al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

Consiliul local al comunei Todireni, judeţul Botoşani, întrunit astăzi, 8 aprilie 2020 

în şedinţă extraordinară, adoptă prezenta  

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1. Se aprobă achiziționarea de măști pentru protecția feței, ce vor fi distribuite către 

cetățenii comunei Todireni, necesare prevenirii răspândirii noului virus COVID – 19. 

Art.2. Pentru achiziționarea de măști pentru protecția feței se alocă din bugetul local al 

comunei Todireni, suma de 30 mii lei. 

            Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului 

general al comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Todireni, prefectului 

judeţului Botoșani şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.                                        
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