ROMÂNIA
JUDEŢUL CALARASI
CONSILIUL LOCAL MITRENI
HOTĂRÂRE
referitor la modificarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind atribuirea directă a contractelor de prestări de
servicii deszăpezire pe anul 2020
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MITRENI, JUDEŢUL CĂLĂRAȘI, întrunit în şedinţă ordinară.
astăzi, 21 ianuarie 2021,
Având în vedere:
- referatul de aprobare întocmit de primarul comunei Mitreni, domnul Ciprian-Constantin Panait nr. 193/13.01.2021;
- raportul de specialitate nr. 192/13.01.2021 întocmit de doamna Chirnogeanu Ionela, consilier achiziții publice la
compartimentului Achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
- avizul comisiei de specialitate juridică și de disciplină de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat cu
nr. 16/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate agricultură, activitați economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism,
protecția mediului și turism de pe langă Consiliul local al comunei Mitreni, înregistrat cu nr. 17/21.01.2021;
- avizul comisiei de specialitate pentru probleme de invatamant, sanitate și familie, activitați social-culturale, culte,
munca și protectie sociaia și protectie copii, tineret și sport de pe langa Consiliul local al comunei Mitreni, inregistrat
cu nr. 18/21.01.2021;
- prevederile art. 3 alin. (1) lit. o). art. 7 alin. (5) și art. 9 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice,
republicată cu modificările și completările ulterioare;
În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare,
HOTĂRĂȘTE:
Art.1. Se aprobă modificarea HCL nr. 66/13.11.2020 privind atribuirea directă a contractelor de prestări de servicii
deszăpezire pe anul 2020, în sensul că se încheie un contract de deszăpezire cu Paceagiu C. Daniel Adrian PFA. care
constituie ANEXA I la hotărârea supusă modificării.
Art.2 Restul prevederilor hotărârii supuse modificării rămân neschimbate.
Art.3. Primarul și compartimentul achiziții publice al primăriei vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre;
Art. 4 Secretarul comunei va lua măsuri privind afişarea și comunicarea prezentei hotărâri către cei interesaţi, în
termenul prevăzut de lege.
PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Consilier local, TRĂZNITU DUMITRU
Contrasemnează:
Secretar general comună,
dr. Mariana Oprican
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Nr. consilieri:13
Din care prezenti: 13
Voturi pentru: 10

