ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
COMUNA TURENI
CONSILIUL LOCAL -

H O T Ă R Ậ R E A Nr. 61
din 19 noiembrie 2015
privind închirierea unui microbus de transport elevi pe raza comunei Tureni
până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege.
Consiliul Local al Comunei Tureni, judetul Cluj, întrunit în şedinta de lucru ordinară din data de 19
noiembrie 2015 ;
Ţinând cont de :
- Ordin nr. 980 din 30 noiembrie 2011 (*actualizat*) pentru aprobarea Normelor metodologice privind
aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe
acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere
- art. 19 din O.U.G. nr. 34 / 2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, modificată şi completată ;
- H.G. nr. 925 / 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea
contractelor de achiziţie publică din O.U.G. nr. 34/2006 , modificată şi completată ;
- art. 36 alin. (2) lit. b), d), alin. (4) lit. a) , alin.(6) lit. a) pct. 13 din Legea administraţiei publice
locale nr. 215/2001 , republicată , cu modificările şi completările ulterioare
Având in vedere Raportul de specialitate nr. 8246 din 17.11.2015 şi Raportul favorabil al comisiilor de
specialitate nr. I, nr. II şi nr. III din cadrul Consiliului local ;
În temeiul drepturilor conferite prin art. 45 precum şi art. 115, alineatul 1, lit. b) din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TURENI adoptă prezenta HOTĂRÂRE
Art. 1. Se aprobă atribuirea directă a contractului de achiziţie publică având ca obiect servicii privind
închirierea unui microbus de transport elevi pe raza comunei Tureni până la îndeplinirea condiţiilor prevăzute
de lege.
Art. 2. Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Şcoala Gimnazială Tureni şi Comuna Tureni,
pentru microbuzul şcolii înmatriculat cu nr. CJ–11–SCT, nr. de omologare/anul fabricaţiei:
G3VK1P1411UB6R4 / 2007, după primirea avizului de la Inspectoratul Şcolar Cluj.
Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire şi punerea în aplicare a prezentei hotărâri se încredinţează doamnei Primar
Mǎnǎilǎ Elena - Daniela.
Art. 4. Prin grija secretarului Comunei Tureni prezenta hotărâre se comunică în termenul prevăzut de lege
către:
- Instituţia Prefectului Judeţului Cluj,
- Primarul Comunei Tureni
- Compartimentelor de specialitate
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
COLOSVARI ILEANA

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL COMUNEI TURENI
OLTEAN GABRIEL IOAN

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215 / 2001 , republicată ,
cu modificările şi completările ulterioare :
Nr. consilieri in funcţie = 11
Voturi „ Pentru ”
=
11
Nr. consilieri prezenţi = 11
Voturi „ Împotrivă ” =
0
„ Abţineri ”
=
0
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