ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR.14
privind încheierea pentru o perioada 2018-2020 a contractului de administrare
a SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL
Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018
Având în vedere Raportul nr. 91 din 23.01.2018 întocmit de către administratorul SC Servicii
Publice Podari SRL, înregistrat la sediul instituţiei Primăria comunei Podari sub numărul 785 din
23.01.2018 prin care se supune aprobării consiliului local Contractul de Administrare a SC Servicii Publice
Podari SRL pentru perioada 2018-2020 şi criteriile de performanţă pentru evaluarea administratorului ,
Procesul - verbal de avizare al proiectului de hotărâre întocmit de comisiile de specialitate în
data de 23.01.2018,
Văzând prevederile HCL nr. 14 / 2008 de înfiinţare a SC Servicii Publice Podari SRL şi Actul
Constitutiv al societăţii, HCL nr. 125/29.11.2017, HCL nr. 126/29.11.2017, HCL nr. 129/19.12.2017,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, rep., a societăţilor, modificată şi completată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.a) şi d) coroborat cu alin. (3) lit. c şi alin (6) lit.a) pct. 14,
art.45, art.115 alin.(1), lit.b) şi art. 123 din Legea 215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, privind administraţia publică locală,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă încheierea pentru o perioada 2018-2020 a contractului de administrare a SC
SERVICII PUBLICE PODARI SRL cu administratorul Băbălău Costinel, în forma prevăzută în Anexa
nr.1 la prezenta hotărâre din care face parte integrantă.
Art. 2. Se aprobă criteriile de performanţă în executarea Contractului de Administrare pe baza cărora
va fi evaluat administratorul SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL , conform Anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
Art.3. Se împuterniceşte Primarul comunei Podari, dl. Gheorghiţă Constantin pentru semnarea
contractului de administrare şi a criteriilor de performanţă.
Art. 4. Primarul
comunei Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget şi SC SERVICII PUBLICE PODARI SRL prin administratorul
Băbălău Costinel vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
DATA AZI, 23. 01.2018
PRESEDINTE DE SEDINTA,
Păunescu Teofil

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dinu Camelia

