ROMÂNIA
JUDEŢUL SATU MARE
COMUNA BOGDAND
CONSILIUL LOCAL
HOTARAREA NR. 35/2021

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C. L&R

SQUAD PROTECTION S.R.L.

Consiliul local al comunei Bogdand, judeţul Satu Mare întrunit în şedinţa
ordinară în data de 19.05.2021.
Având în vedere:
-Referatul de aprobare nr. 416/SG/05.05.2021 întocmit de primarul comunei
Bogdand;
-Raportul de specialitate nr. 416/SG/05.05.2021 întocmit de secretarul general al
comunei Bogdand
-Rapoartele comisiilor de specialitate a Consiliului Local Bogdand nr.
436/SG/05.05.2021, nr.441/SG/05.05.2021 și nr. 446/05.05.2021
-Art.

18 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si
protectia persoanelor, republicată, precum și H.G. 301/2012 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor,
bunurilor, valorilor si protectia persoanelor,
Ținând cont de prevederile:
•

art. 129, alin. (1), alin.(2), lit.a), art. 139 alin. (1), alin. (3) lit. din O.U.G. nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul art. 196 alin (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂŞTE:

Art.1.- Se aprobă încheierii unui contract de prestări servicii cu S.C.
L&R SQUAD PROTECTION S.R.L. în forma prevăzută în Anexa la prezenta
hotărâre.
Art.2.- Se mandatează domnul Bojan Aurel, în calitate de primar al comunei
Bogdand, să semneze contractul prevăzut la art.1.
Art.3. - Prezenta Hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general
al comunei Bogdand, în termenul prevăzut de lege:
•
•

Instituţiei Prefectului Judeţului Satu Mare;
Compartiemntului financiar-contabil;

- publicului prin afişare.

Adoptată în şedinţa ordinară din 19.05.2021.
PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,

BOLDAN VIOREL
-consilier local-

L.S.

CONTRASEMNEAZĂ:
SECRETARUL GENERAL AL
COMUNEI BOGDAND,

TEMIAN SIMONA

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 din O.U.G. nr. 75/2019 privind
Codul Administrativ.
Nr.total al consilierilor în funcţie: 11 ;
Nr.total al consilierilor prezenţi; 11;
Nr.total consilieri absenţi: 0 ;
Voturi pentru: 11;
Voturi împotriva: 0 ;
Abţinere:0.

