ROMANIA
JUDETUL HARGHITA
MUNICIPruL GHEORGHENI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA
piuind

Ílr.153 l2olo

aprobarea modelului acordului-cadru de seruicii

Consiliul Local al Municipiului Gheorgheni,
intrunit in gedin{a extraordinará, linutá la data de 08 septembrie 2o l0,
Avánd in vedere:
_ expunerea de motive a primarului
municipiului
Gheorgheni, inregistratá
sub
724
nr.7
/2OIO:
- raportul de specialitate al Compartimentului juidic gi contencios administratiu, din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Gheorgheni, inregistrat
sub nr.7128 /2010:
- Hotárárea Consilíului Local Gheorgheni nr'38 /2ol0' privind aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli al Municipiului
Gheorgheni, pe anul 20 10, cu rectificárile
ulterioaÍe;
- rapoa.rtele amisiilor
de specialitate
constituite din cadrul Consiliului
tpcal
Gheorgheni;
LuáLnd in considerare prevederile:
_ aÍt.I42 din o.U.G. nr.34 /2006' privind atribuirea contractelor de achizi|ie publicá, a
contractelor de concesiune de lucrári publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare;
_ Legii nr.273/2oo6
privind frnantele publice locale, cu modiÍicárile qi completárile
ulterioare, respectiv art.21, alin. (3) din l,egea nr.2lS/2OOI, privind administratia
publicá localá, republicatá, cu modiÍicárile qi completárile ulterioare,
Ín temeiul prevederilor art.36, arin.(9), aÍt.45, alín.(2), coroborat cu aÍt.115, alin. (l),
lit.b)' din |.egea nr.215/2oo1' privind administrafia publicá localá' republicatá, cu modifrcárile
gi completárile ulterioare,

HoTÁRÁsTE:
AÍt.l - Aprobá modelul
Acordului-cadru de seruicii" anexat prezentei,
care va Íi
incheiat cu ofertantul desemnat cágtigátor ín urma aplicárii procedurilor de achizitie publicá'
Att.2 _ Se mandateazá Primarul municipíului Gheorgheni, dI, Mezei János, pentru
semnarea Ácordului cadru de seruicii.
AÍt.3 - Prevederile prezentei hotárál.i vor fi duse la índeplinire de cátre: PrimaruI
Municipiului, Direcfia economicd' qi Direclia tehnicd dín cadrul aparatului de specialitate aJ
Primarului municipiului Gheorgheni.
AÍt.4 - Prezenta hotáráre se transmite la institulia Prefectului - judelul Harghita qi se
comunicá: Primarului Municipiului, Direcftei economice qi Direc|iei economice.

Gheorgheni, la OB septembrie 2OIO.
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