ROMÂNIA
JUDEŢUL SĂLAJ
COMUNA CRASNA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.24.
Din data de 28.02.2012.
Privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier, în cadrul proiectului
“Reabilitarea infrastructurii tehnico edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi culturale în
com.Crasna, judeţul Sălaj”
Consiliul local al comunei Crasna;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului cu nr.1802/28.02.2012,
- raportul compartimentului de specialitate cu nr.1803/28.02.2012.;
- avizul comisiei de specialitate a consiliului local cu nr.1804/28.02.2012.;
- Numarul cererii de finantare : C322040863300021/19.06.2009
- prevederile art.4 şi 6 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică;
Luând în considerare prevederile:
- art. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii coroborate cu prevederile
Ordinului nr. 1496 din 13 mai 2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginţilor de
şantier;
- realizarea procedurii de achiziţie directă în conformitate cu prevederile art. 19 din O.U.G.
nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de
lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, şi cu procedura internă de achiziţii a
APDRP, avizat favorabil de ADPRP prin adresa nr. 12159/17.08.2011 şi 10923/09.08.2011 privind
achiziţionarea serviciului de dirigenţie de şantier;
- art.36 alin.(2) lit. c), d), alin.(6) lit.a) pct.14, alin.(7) lit. c) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45 alin.(1) şi art.115 alin.(1) din Legea nr.215/2001

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă contractul de servicii de diriginte de şantier cu SC SEPTEVAL SRL, în
cadrul proiectului “Reabilitarea infrastructurii tehnico edilitare şi dezvoltarea serviciilor sociale şi
culturale în com.Crasna, judeţul Sălaj”
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei
Crasna.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Sălaj;
- Primarul comunei Crasna;
- Compartiment buget - contabilitate;
- Dosar Hotărâri.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Cseke Francisc

Contrasemnează:
SECRETARUL comunei,
Lazar Veturia

