ROMÂNIA
JUDEȚUL IALOMIȚA
COMUNA SFÂNTU GHEORGHE
-Consiliul local PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea achiziţionării de servicii de intervenție la stingerea incendiilor
produse pe raza localității Sfântu Gheorghe
Consiliul Local al comunei Sfantu Gheorghe , judet Ialomita , întrunit în şedinţa ordinara din
data de ..........01,2021;
Având în vedere:
- referatul de aprobare si motivare al primarului comunei înregistrat la nr. 48 din
05.01.2021
- raportul de specialitate al Sefului SVSU Sfântu Gheorghe înregistrat la nr......... din
............
Analizand :
- raportul de avizare al comisiei pentru activitati economice si financiare , juridical si de
disciplina inregistrat la nr. ..... din .............
- avizul de legalitate al secretarului general al comunei nr...... din ...............
Ţinând cont de:
- prevederile art.2,art.4,art.10,art.13 lit.b), f),g) și k) din Legea nr.307/2006 privind
apărarea împotriva incendiilor, republicata, modificata si completata ulterior;
-prevederile art.25, art.26 și art.155 din Ordinul M.A.I.nr.163/2007 pentru aprobarea
Normelor generale de apărare împotriva incendiilor
-prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr.98/2016 a achizițiilor publice , modificată și
completată
În temeiul prevederilor art. 129,alin.(2) lit.d) coroborat cu alin. 7, lit.h) şi alin. 14, art. 196,
alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, precum şi ale Regulamentului de
Organizare si Funcţionare al Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe ;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. Se aprobă achiziţionarea de servicii de intervenție la stingerea incendiilor produse pe
raza unităţii administrativ teritoriale comuna Sfantu Gheorghe,
Art. 2. Cheltuielile legate de aceste servicii se vor suporta din bugetul local al comunei
Sfantu Gheorghe.
Art. 3. Se mandatează Primarul comunei Sfantu Gheorghe să desfăşoare procedurile
necesare în vederea achiziţionării de servicii de stingere şi intervenție şi să semneze contractul de
servicii.
Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al comunei
Sfantu Gheorghe, în termenul prevăzut de lege, Primarului comunei Sfantu Gheoprghe, , în
vederea ducerii la îndeplinire, Instituţiei Prefectului Judeţului Ialomita şi se aduce la cunoştinţă
publică prin afişare la sediul Consiliului Local Sfantu Gheorghe şi postare pe pagina de internet
www.sfintugheorghe.ro.
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