COMUNA BOGDAND, JUDEȚUL SATU MARE
BOGDAND, NR.310/A, TEL/FAX:0261-828201, e-mail:bocotar@yahoo.com

ROMÂNIA
Judeţul SATU MARE
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BOGDAND
HOTĂRÂREA Nr.15/2019
privind aprobarea încheierii unui contract de consultanță juridică care vizează
Serviciul public de salubrizare din Comuna Bogdand
Consiliul Local al Comunei Bogdand, judeţul Satu Mare, întrunit în şedinţa
ordinară în data de 28.02.2019;
Având în vedere
-

Expunerea de motive nr.389/21.02.2019 a primarului Comunei Bogdand,
anexată prezentului proiect de hotărâre;

-

Raportul de specialitate nr. 388/21.02.2019 a Compartimentului de achiziții
publice

-

Avizele nr. 390/21.02.2019 și 391/21.02.2019 ale Comisiilor de specialitate din
cadrul Consiliului Local Bogdand
Tinând cont de faptul că următoarele activități de natură juridică sunt de

complexitate deosebită: întocmirea studiului de oportunitate în vederea stabilirii
modalității

gestiunii

unor

activități

din

cadrul

Serviciului

public

de

salubrizare,indicatorilor de performanță în concordanță cu țintele legale privind
colectarea selectivă, regulamentului, caietului de sarcini și documentației necesare
aprobării taxelor speciale si tarifelor diferentiate practicate in Comuna Bogdand de
operatorul propriu, inclusiv fișele de fundamentare și memoriul tehnico-economic,
precum și întocmirea documentației pentru obținerea licenței ANRSC, in concordanta
cu prevederile legale,;
Luand in considerare faptul ca aceste activitati juridice nu pot fi asigurate de
personalul de specialitate, deoarece depasesc prin complexitate experiența
profesionala a angajatilor cu studii juridice din Primarie;
Raportat la prevederile Art.I alin.(2) lit.b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele
măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi de
modificare şi completare a unor acte normative, cu modificările ulterioare;
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In temeiul prevederilor art.36 alin.(1) şi ale alin.(9) din Legea nr. 215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă achiziţionarea, în condiţiile legii, de servicii juridice de
consultanţă pentru: întocmirea studiului de oportunitate în vederea stabilirii modalității
gestiunii unor activități din cadrul Serviciului public de salubrizare, indicatorilor de
performanță în concordanță cu țintele legale privind colectarea selectivă,
regulamentului, caietului de sarcini și documentației necesare aprobării taxelor
speciale si tarifelor diferentiate practicate in Comuna Bogdand de operatorul propriu,
inclusiv fișele de fundamentare și memoriul tehnico-economic, precum și întocmirea
documentației pentru obținerea licenței ANRSC, in concordanta cu prevederile
legale.
Art.2. Se imputerniceste primarul comunei Bogdand sa incheie contractul de
achizitie publica, prin acceptarea celei mai bune oferte economico-financiare de pe
platforma (catalogul) SICAP.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu primarul comunei si cu Institutia
Prefectului Judetului Satu Mare.

Adoptată în şedinţa ordinară din 28.02.2019 .
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,
SZILAGYI ANTAL-ATTILA
COMUNEI,
-consilier localL.S.

Contrasemnează:

SECRETARUL

Cu atribuții delegate
Temian Simona

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.45 respectiv
ale art.98 din Legea nr.215/2001 republicată, modificată şi completată.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 10;
Nr.total consilieri absenţi: 1 ;
Voturi pentru: 10;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

