ROMÂIA
JUDEŢUL VRACEA
COMUA PALTI
COSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA r. 22
din 27 mai 2009
privind : aprobarea alocării sumei de 20.000 lei, din bugetul local al
comunei Paltin, judeţul Vrancea, în vederea încheierea unui contract de prestări
servicii, în vederea realizării de măsurători cadastrale, pentru actualizarea şi
inventarierea domeniului public şi privat al comunei, precum şi efectuarea de
măsurători cadastrale la terenurile solicitate de foştii proprietari, conform legilor
fondului funciar.
Consiliul Local al comunei Paltin, judeţul Vrancea, întrunit
în şedinţa ordinară, din data de 27 mai 2009, având în vedere :
- expunerea de motive şi proiectul de hotărâre, iniţiat şi
prezentat de către primarul comunei Paltin, cu privire la aprobarea alocării sumei
de 20.000 lei, din bugetul local al comunei Paltin, judeţul Vrancea, în vederea
încheierea unui contract de prestări servicii, în vederea realizării de măsurători
cadastrale, pentru actualizarea şi inventarierea domeniului public şi privat al
comunei, precum şi efectuarea de măsurători cadastrale la terenurile solicitate de
foştii proprietari, conform legilor fondului funciar.
- având în vedere adresa nr. 4489 / 17.03.2009, punctele 10, 11,
14, 21, 22, 23, privind unele atribuţii pe care le au secretarii unităţilor –
adminitrativ – teritoriale, precum şi adresa nr. 3529 / 27.02.2009, a Instituţiei
Prefectului, Judeţul Vrancea, cu privire la posibilitatea încheierii unor contracte cu
persoane autorizate, pentru efectuarea de măsurători cadastrale, în vederea
identificării vechilor amplasamente, pentru terenurile solicitate conform legilor
fondului funciar, în conformitate cu OG nr. 34 / 2006, privind achiziţiile publice;
- în baza prevederilor art. 19 şi ale art. 204, alin. (2), din OG nr.
34 / 2006, privind achiziţiile publice, cu modificările ulterioare,
- în temeiul prevederilor art. 36, alin. (4), lit. a”, şi ale art. 45,
alin. (1), din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publice locale, republicată,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. Aprobă alocarea sumei de 20.000 lei, din bugetul local al
comunei Paltin, judeţul Vrancea, pentru încheierea unui contract de prestări
servicii, în vederea realizării de măsurători cadastrale, pentru actualizarea şi
inventarierea domeniului public şi privat al comunei, precum şi efectuarea de
măsurători cadastrale la terenurile solicitate de foştii proprietari, conform legilor
fondului funciar.

Art. 2. În vederea încheierii contractului, Consiliul Local, în baza
celor trei oferte analizate, deleagă primarul comunei, d-l Bîtcă Tudorel, să încheie
şi să semneze contractul de prestări servicii cu ofertantul a cărui ofertă este mai
avantajoasă din punct de vedere financiar – respectiv preţul cel mai mic pe hectar.

Art. 3. Secretarul comunei Paltin, va asigura publicitatea prezentei
Hotărâri, prin afişarea acesteia la sediul Consiliului Local, o va comunica
primarului comunei, referentului contabil, celor interesaţi, cât şi Instituţiei
Prefectului- Judeţul Vrancea, pentru controlul asupra legalităţii, în termenul
prevăzut de lege.
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