ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA CÎRȚA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR.17/2015
privind aprobarea încheierii contractului de servicii pentru executarea lucrării
„Strategia de dezvoltare a comunei Cîrța 2015 – 2020”
Consiliul Local al comunei Cîrța, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară lunară din data de 30 aprilie 2015;
Luând în considerare Expunerea de motive nr.645/16.04.2015 întocmit
de către Dl. primar Gabor Tibor şi Raportul de specialitate nr.646/16.04.2015
întocmit de către compartimentul de achiziții publice din cadrul Primăriei Cîrța;
În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța de Urgență
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii; a
Hotărârii Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din
OUG.nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare; a Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, actualizată, precum și a Hotărârii Consiliului local
al comunei Cîrța nr.2/2015 cu privire la aprobarea bugetului local propriu pe anul
2015;
Luând în considerare Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru
activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină
al Consiliului local al comunei Cîrța;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „b”, alin.(9), art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii între Comuna
Cîrța prin Consiliul Local Cîrța și Intreprinderea Individuală Csák László cu sediul
în Miercurea-Ciuc str.Zsogodi Nagy Imre nr.195 reprezentat prin Csák László,
pentru executarea lucrării „Strategia de dezvoltare a comunei Cîrța 2015 - 2020”.
Art.2. Durata prezentului contract este de 9 luni, începând cu data
semnării de ambele părți.
Art.3. Se aprobă repartizarea din fonduri publice locale ale comunei Cîrța
a sumei de 17.000,00 lei, din cap.70.02.50 ”Alte servicii în domeniile locuințelor,
serviciilor și dezvoltării comunale”, alin.71.01.30 ”Alte active fixe”.

Art.4. Se aprobă mandatarea primarului comunei Cîrța pentru semnarea
Contractului, în calitatea sa de autoritate executivă și ordonator principal de
credite.
Art.5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Cîrța şi contabila Primăriei comunei Cîrța.
Art.6. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Cîrța,
Intreprinderii Individuale Csak Laszlo Miercurea-Ciuc şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.
Comuna Cîrţa, la 30 aprilie 2015

Preşedinte de şedinţă,
Dr.Antal Lilla

Contrasemnează,
Secretar al comunei,
Karda Melania

ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA TOMEŞTI
PRIMAR
Nr.___/2015

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea încheierii contractului de servicii pentru executarea lucrării
„Strategia de dezvoltare a comunei Tomești 2015 – 2020”

Consiliul Local al comunei Tomeşti, judeţul Harghita, întrunit în şedinţa
ordinară lunară din data de __martie 2015;
Luând în considerare Expunerea de motive nr.622/2015 întocmit de
către Dl. primar Mark Tiberiu şi Raportul de specialitate nr.623/2015 întocmit de
către referentul contabil din cadrul Primăriei comunei Tomeşti;
În conformitate cu prevederile art.6 din Ordonanța de Urgență
nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de
concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, a Legii
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată, precum și a Hotărârii
Consiliului local al comunei Tomești nr.1/2015 cu privire la aprobarea bugetului
local propriu pe anul 2015;
Luând în considerare Raportul de avizare favorabilă al Comisiei pentru
activităţi economico-financiare, muncă şi protecţie socială, juridică şi de disciplină
al Consiliului local al comunei Tomeşti;
În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit. „b”, alin.(9), art.45 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierea Contractului de prestări servicii între
Comuna Tomești prin Consiliul Local Tomești și Intreprinderea Individuală Csak
Laszlo cu sediul în Miercurea-Ciuc str.Zsogodi Nagy Imre nr.195 reprezentat prin
Csak Laszlo, pentru executarea „Strategiei de dezvoltare comunei Tomești 20152020.
Art.2. Durata prezentului contract este de 9 luni, începând cu data
semnării de ambele părți.
Art.3. Pentru semnarea contractului se însărcinează primarul comunei
Tomeşti, domnul Mark Tiberiu.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează
primarul comunei Tomeşti şi referentul contabil al Primăriei comunei Tomeşti.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică primarului comunei Tomeşti,
Intreprinderii Individuale Csak Laszlo Miercurea-Ciuc şi Instituţiei Prefectului
Judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate.

În comuna Tomeşti, la 13 martie 2015.

INIŢIAT DE PRIMAR,
Mark Tiberiu
Avizat pentru legalitate,
Secretar,
Bogacs Maria-Magdolna

