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HOTĂRÂRE Nr.: 50 
Din 21.09.2018 

 
Privind încheierea contractului cu societatea Geoforaj SRL  

Consiliul Local al comunei Ulies în ședință ordinară din 21.09.2018; 

Ținând cont de procedura premergătoare adoptării actului: 

Hotărârea Consiliului local nr.: 8/2017 privind aprobarea bugetului local al comunei Ulieș pentru 
anul 2018; Hotărârea Consiliului local nr.: 21/2018 privind aprobarea rectificării bugetului de 
venituri și cheltuieli al Comunei Ulieș pe anul 2018; 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr.: 12/2018 privind încheierea contractului cu 
societatea Geoforaj SRL; Obiecția de legalitate nr.: 6156/SL/25.04.2018 emis de Instituția 
prefectului – Județul Harghita înregistrat la Comuna Ulieș cu nr.: 768/03.05.2018; 

Ținând Cont de Expunerea de motive nr.: 256/S/03.09.2018 privind Hotărârea consiliului local al 
comunei Ulieș privind încheierea contractului cu societatea Geoforaj SRL; Proiectul de Hotărâre 
nr.: 246/S/03.09.2018; Avizul Comisiei de specialitate nr.: 282/S/21.09.2018; Avizul de 
legalitate a persoanei desemnate cu atribuții de secretar nr.: 273/S/16.09.2018; 264/S/15.09.2018 
Raportul compartimentului de specialitate; 

Având în vedere Legislația aplicabilă în cauză: 

Legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii republicată (r2) cu 
modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 al. (5) coroborat cu art. 19 din Legea 98/2016 privind achiziții publice cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 43 și urm. din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului - cadru din Legea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 1270, art. 1295 art. 1851 și urm. din Codul Civil, coroborat cu art. 61 al. (2) din 
Legea 215/2001 privind administrația publică locală repulicată cu modificările și completările 
ulterioare 
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Art. 59, art. 67 și art. 80 și urm. din Legea nr.: 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative republicată (r2) cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 11 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată 
cu modificările și completările ulterioare; 

Prevederile art. 36 al. (9); art. 125 și art. 126 din Legea 215/2001 privind administrația publică 
locală republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Pe baza prevederilor art. 45 al. (1) și art. 115 al. (1) lit. b). din Legea 215/2001 privind 
administrația publică locală repulicată cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local 
al Comunei Ulieș emite următoarea: 

HOTĂRÂRE 

Art. 1. Se revocă Hotărârea nr.: 12/2018 privind încheierea contractului cu societatea Geoforaj 
SRL. 

Art. 2. Se împuternicește primarul pentru încheierea contractului de antrepriză cu societatea 
Geoforaj SRL pentru verificarea studiului geotehnic pentru reabilitarea drumurilor comunale DC 
30 și DC 31 între localitățile Nicolești-Vasileni și Nicolești-Obrănești din Comuna Ulieș, județul 
Harghita. 

Art. 3.  Încheierea contractului se va efectua cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația 
achizițiilor publice în vigoare prin achiziție directă în valoare de 1.500 lei net. 

Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei Ulieș, 
persoana desemnată cu atribuții de secretar și Compartimentul contabil din aparatul de 
specialitate a primarului Comunei Ulieș; 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Ulieș, Persoanei desemnate cu 
atribuții de Secretar, compartimentului de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Ulieș, Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, 

 

 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Contrasemnează 
 Orban Lukacs persoana desemnată 
  cu atribuții de secretar 
  Fazakas Laszlo 


