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ROMANIA
JUDETUL DOLJ

CONSILIUT LOCAL AL COMUNEI
IZVOARE

HOTARAREA
nr. 16 din 29.aprilie.2022

privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii pentru intretinerea si

reparutia sistemului de iluminat public in Comunalzvoare, Judetul Dolj si

achizitionarea directa a serviciului de specialitate

Consiliul Local al Comuneilnroare, judelul Dolj intrunit in sedinta ordinara din data de

29.04.2022

Avand in vedere:

- Prevederile art. 7, a;in (5) din Legea Nr. 98/2016 privind achiziile publice, cu
modifi carile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 43 din H. G. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/
acordului-cadru din Legea Nr. 98/32016 privind achiziile publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Legii nr, 23012006, Legea serviciului de iluminat public cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Referatul de specialitate al doamnei Stanica Cornelia, consilier achizitii publice,
inregistrat cu nr. 17 56127.04.2022

- Referatul de aprobare al primarului Comunei lzxoarc inregistrat cu
nr.l761127 .04.2022

- Avizul favorabil al comisiei de specialitate ale Consiliului Local al Comunei
Izvoare,comisia juridica , de disciplina, pentru activitati economico financiare;

In temeiul:

- Prevederilor articolului 129 ,alin 1(1), alin2litaart 139, alinl ,art196, alin 1 ,lit
a , art 197 din OUG nr 5712019 privind codul administrativ cu modificarile si
completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI IZVOARE
ADOPTA:

Art 1 (1) Se aproba incheierea unui contract de prestari servicii si achizitionarca
serviciilor pentru intretinere si reparatia sistemului de iluminat public in Comuna lzvoare,
Judetul Dolj in limita suma maxima de 1500 leifara TVA(1785 lei cu TVA)/luna .



(2) Se irnputerniceste domnul Cocirla Mihaita, avand tunctia de prirnar al

Cornunei lzvoare, sa semneze contractul de prestari servicii avand ca obiect serviciul
pentru intretinerea si reparatia sistemului de ilurninat public in Comuna lzvoare, Judetul

Dolj.

(3) Costurile af'erente contractului de prestari servicii mentionat la alin.( I ) vor
fii asigurate din bugetul local al Cornunei lzvoare, .Iudetul Dolj.

Art 2 (1) Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se itnputerniceste prin-rarul
Cornunei lzvoare, Judetul Dolj .

(2) Prezenta hotarare se va comunica persoanelor si institutiilor publice interesate
in terrnen legal si va fii adusa la cunstiinta publica , prin griia secretarului general al

UAT lzvoare, .Iud Dolj , astfel:

- Primarului Comunei Izvoare ;

- Institutiei Prefectului - Jud Dolj , in vederea exercitarii controlului cu privire la
legalitate ;

- responsabilului cu Achizitiile Publice , din cadrul aratului de specialitate al

Primarului Cornunei lzvoare, Jud Dolj .

Art. 3 Persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intrun interes legitim
prin prevederile prezentei hotarari poate solicita , in termen de 30 zile de la data
comunicari actului , revocarea , in total sau in parte , a acestuia de catre organul emitent
sau se poate adresa instantei de contencios administrative competenta , conform
prevederilor legii 55412004 a contenciosului administrativ , cu modificariile si

completariile ulterioare .
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