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HOTARAREA NR.79
privind aprobarea contractdrii de cdtre Comuna Miroslava a serviciilor de furnizare a hranei pentru c6inii afla{i in

cadrul padocului de ciini din sat Balciu, comuna Miroslava, judeful Iagi, precum 9i suportarea cheltuielilor

aferente contractului de furnizare din bugetul local al comunei

Consiliul Local al Comunei Miroslava, intrunit in qedinfl de lucru exraordinare.

Avdnd in vedere :

-propunerea iniliatorului proiectului de hotlrdre $i expunerea de motive a ini{iatorului;

-referatul intocmit de cdtie Coordonator Serviciu de Gestiune al cdinilor ftrd stdpdn din cadrul

S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.;
-prevederile I{.C.L. Miroslava nr.37112.02.2018 privind aprobarea bugetului de venituri ;i

cheltuieli al Comunei Miroslava pentru anul 2018;

- prevederile Legii nr.ZlllZOO6 privind finanJele publice locale, cu modificdrile 9i completdrile

ulterioare;
-prevederile Legii nr.98 12016 privind achiziliile publice;
-prevederile H.G. nr.39512016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a

prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publicd /acordului- cadru din Legea nr.

9812016 privind achizitiile publice ;

-prevederile art.36 alin.(2) lit.d), alin.(4) lit.a) pct.19 din Legea nr.21512001 a administra{iei

publice locale republicat6, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
-prevederile Legii nr.5212003 privind transparenta decizionald in administrafia public[, cu

modificdrile gi completdrile ulterioare;
-prevederilie Legii nr.55412004 privind contenciosul administrativ, cu modificdrile 9i

completlrile ulterioare ;

Avdnd in vedere cd, pentru gestionarea cdinilor frrd st[pdn, in cadrul S.C. Servicii Publice

Miroslava S.R.L a fost infiin{at Serviciul de Gestiune al cAinilor ftra stdp6n;

Avdnd in vedere c[, potrivit H,C.L. Miroslava nr.29130.01.2018, Consiliul Local Miroslava a

hotdrit darea in administrare de cdtre Comuna Miroslava cltre S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L. a

unor bunuri-mijloace fixe ce aparfin domeniului public al comunei- cu destinafia "Padoc ciini" sat

Balciu, comuna Miroslava, judelul Iagi,
Avdnd in vedere c6, prin bugetul local aprobat in 2018, S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L.

nu dispune de fonduri pentru suportarea cheltuielilor aferente achiziliondrii hranei pentru cdinii aflali
in cadrul Padocului.

Avdnd in vedere c[, potrivit Statutului societdfii, Comuna Miroslava prin Consiliul Local

Miroslava este actionar majoritar,
Pentru desftgurarea activit[1ii Serviciului de Gestiune al C0inilor ftrd stdp6n in condilii optime

gi pentru asigurarea la timp a normei de hrand pentru cdinii aflali in cadrul Padocului de cAini mai sus

menfionat,
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Av6nd in vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate,

in temeiul afi..45 alin.(l) 9i art.l15 alin.(l) lit.b) din Legea nr.2l5l200l a administra{iei

publice locale republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

HOTARA$TE

Art.l.La data adopt[rii prezentei hotdrdri, Consiliul Local Miroslava aprobd contractarea de

cdtre Unitatea Administrativ-Teritoriald Comuna Miroslava, judeful Iaqi a serviciilor de furnizare a

hranei pentru cdinii aflali in cadrul Padocului de cdini din sat Balciu.
Art.2.Cheltuielile ce vor decurge din derularea contractului de furnizare prevdzut la art.1 vor fi

suportate din bugetul local.
Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotdrdri se insdrcineazd primarul

comunei Miroslava, in calitate de ordonator principal de credite.
Art.4.Orice persoand care se considerd vdtdmatd intr-un drept al sdu ori intr-un interes legitim,

prin actul administrativ adoptat, se poate adresa instanfei de contencios administrativ competente,

pentru anularea actului, recunoagterea dreptului pretins sau a interesului legitim gi repararea pagubei ce

i-a fost cauzatd..

Art.S.Prezenta hotdrAre va fi comunicatI, prin grija secretarului comunei, domnului primar,
Serviciului Financiar-Contabil, Biroului Investifii&Achizilii Publice-$ef Birou Burcu!6 Elena din
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei, S.C. Servicii Publice Miroslava S.R.L., gi

Instituliei Prefectului Jude{ului Iagi pentru efectuarea controlului de legalitate, iar un exemplar se va
afiga la afigierul local gi pe site-ul institufiei www.primariamiros.l+va.ro pentru aducere la cunogtinld
public6.

Miroslava. astdzi. 30 martie 2018
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