ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL PODARI
JUDEŢUL DOLJ

HOTĂRÂREA NR. 16
privind Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 15.12.2015

Consiliul local Podari, judeţul Dolj, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.01.2018,
Având în vedere Raportul nr. 770 din 23.01.2018 întocmit de către administratorul
SC Servicii Publice Podari SRL, prin care se supune aprobării consiliului local modificarea contractului
pentru paza comunală aprobat conform HCL nr. 129 / 2015,
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. 129 / 15.12.2015 pentru aprobarea contractului pentru paza comunală în
anul 2016, HCL nr. 132 / 19.12.2017 privind prelungirea cu un an a duratei contractului pentru paza
comunală încheiat cu SC Servicii Publice Podari SRL,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, rep., legea societăţilor, modificată şi completată,
art. 15-18 din Legea nr. 333/2003, privind paza comunală, modificată şi completată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b) şi d) coroborat cu alin. (4) lit. a şi c şi alin (6) lit.a) pct.
7, 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 modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 129 / 15.12.2015
reprezentând Contractul pentru paza comunală în anul 2016, în ceea ce priveşte punctul: IV Preţul
Contractului, 4.1 Preţul prestaţiei, care va avea următorul cuprins:
IV Preţul Contractului
4.1 Preţul prestaţiei: este de 144.000 lei ( fără TVA ), preţ ce va fi achitat de beneficiar lunar în
tranşe egale.
Art. 2 Primarul
comunei
Podari, prin aparatul de specialitate: Serviciul CBTIESAIPCompartimentul contabilitate-buget, 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

