ROMANIA
JUDETUL BUZAU
CONSILIUL LOCAL PIETROASELE

H O TĂ R Â R E
privind insusirea contractului de servicii nr.5014/17.12.2013, având ca obiect
realizarea de masuratori topografice si identificarea tarlalelor si parcelelor din cadrul
unitatii administrativ-teritoriale
Consiliul local al comunei Pietroasele, jud.Buzau,
Avand in vedere:

- expunerea de motive a primarului

comunei Pietroasele înregistrată la

nr.1459/03.04.2014;
- raportul intocmit de Compartimentul juridic si resurse umane, înregistrat la
nr.1458/03.04.2014;
- prevederile Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de
restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in
perioada regimului comunist in Romania
-

Hotararea de Guvern nr. 401/2013 privind aprobarea normelor de aplicare a legii
nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura
sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului
comunist in Romania;

- 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 ;
-

prevederile 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, cu modificările şi completările ulterioare ;

- prevederile art.21, alin.2 şi 3 şi art.36 alin.9 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicata, actualizata;
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- raportul de avizare al comisiei de specialitate ;
In temeiul art.39 alin.l, art.45 alin.l si art.115 alin.l lit.b din Legea nr.215/2001
privind administraţia publica locala, republicata, actualizata;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. (1) Se insuseste contractul de servicii nr.5014/17.12.2013, având ca
obiect realizarea de masuratori topografice si identificarea tarlalelor si parcelelor din
cadrul unitatii administrativ-teritoriale, în condiţiile respectării prevederilor 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, cu
modificările şi completările ulterioare.
(2) Obiectul contractului este „Transpunerea in format digital pe ortofotoplan a
limitelor terenurilor inventariate sub forma unor polilinii inchise, in sistem national de
proiectie, in format .dxf, conform sectoarelor cadastrale puse la dispozitie (conform
prevederilor Legii nr. 165/2013 si a Hotararii Guvernului nr. 401/2013)”.
Art.2. Primarul comunei Pietroasele, domnul Enache Cornel va duce la
indeplinire prevederile prezentei hotarari.
Art.3.Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare autoritatilor si
persoanelor interesate.
Presedinte de sedinta
Mihaiu Ion
contrasemneaza
secretar,
Nr.17
Data: 30.04.2014

Matache Aurelia

Prezenta hotarare a fost adoptata cu un nr.de 12 voturi pentru, - voturi
impotriva, 1 abtineri, - absenti.
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