ROMANIA
JUDEŢUL HARGHITA
COMUNA LUPENI
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA NR. 39/2013
Privind aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu SC CONUS INC
SRL
Consiliul local al comunei Lupeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 30 iulie
2013;
Având în vedere proiectul de hotărâre al primarului comunei Lupeni privind
aprobarea încheierii contractului de prestări servicii cu SC CONUS INC SRL;
Văzând raportul compartimentului de achiziţii publice nr.4416/2013 din cadrul
primăriei precum şi rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate al consiliului local
Lupeni;
În baza Notei justificativă nr. 4417/2013 întocmit în urma procedurii de achiziţie
publică prin achiziţie directă, în conformitate cu prevederile OUG nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune lucrări publice şi
a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, a HG
nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din OUG nr. 34/2006, cu modificările şi completările
ulterioare;
Luând în considerare HCL nr. 21/2013 privind aprobarea bugetului local pe anul
2013;
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art. 36 alin (2) lit.d coroborat cu alin.(6) lit.a, pct. 13, ale
art. 45 alin(2), lit.d, precum şi ale art. 115, alin(1), lit. b din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă încheierea contractului de prestări servicii cu SC CONUS INC
SRL cu sediul în municipiul Odorheiu Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 3, ap.5, judeţul
Harghita, în vederea efectuării măsurătorilor cadastrale a contururilor de tarla şi
executarea planurilor de parcelare în extravilanul comunei Lupeni, judeţul Harghita
pentru suprafaţa de 300 hectare.
Art.2.- Valoarea totală a lucrării este de 60000 lei + TVA, finanţat din bugetul
local capitolul 51 02 Autorităţi executive.
Art.3.- Se imputerniceste primarul comunei Lupeni, dl. Kovacs Lehel, sa semneze
contractul de prestări servicii cu SC CONUS INC SRL cu sediul în municipiul Odorheiu
Secuiesc, str. Bethlen Gabor, nr. 3, ap.5, judeţul Harghita.
Art.4.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul
comunei Lupeni.
Art.5.- Prezenta se comunică primarului comunei, celor în cauză şi Instituţiei
Prefectului Judeţului Harghita în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi
va fi adusă la cunoştinţa publică prin grija secretarului prin afişare la sediul primăriei.
Lupeni, la 30 iulie 2013
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Kovacs Geza

Contrasemnează,
Secretar,
Sinka Marta

