
 

       HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea încheierii, de principiu, a unui contract de prestări servicii având ca obiect „Vidanjare 
ape uzate instituții publice comuna Boroaia, județul Suceava” 

 
Consiliul Local al Comunei Boroaia, judeţul Suceava: 

Având în vedere: 
 - Expunerea de motive prezentată de primarul comunei Boroaia domnul ing. Vasile Berariu înregistrată sub nr. 
1810 din 23.03.2016 ; 
 - Raportul compartimentului contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 
1811 din 23.03.2016; 
 - Raportul de avizare al comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, 
finanţe, administrarea domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărie comunală, protecţia mediului şi 
turism, din cadrul Consiliului Local Boroaia, judeţul Suceava înregistrat sub nr. ________ din 28.03.2016; 
 - OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare 

- prevederile art. 51 alin.(3) din Legea nr. 273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 1166, art. 1766 alin.(1) teza II, art. 1768 alin.(1) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu 
modificările și completările ulterioare 

În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (1) , art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei 
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 

 

       H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1   Se aprobă încheierea, de principiu, a unui contract de prestări servicii având ca obiect „Vidanjare ape 
uzate instituții publice comuna Boroaia, județul Suceava” în condițiile respectării prevederilor OUG nr.34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.  

Art.2 Se mandatează Primarul comunei Boroaia, domnul ing. Vasile Berariu, să încheie contractul având ca 
obiect serviciile menționate la art.1. 

Art.3  Primarul comunei Boroaia prin compartimentele de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 
 
 
Preşedinte de şedinţă,                                                    
Murariu Marcel                      
                                                                                                             Contrasemnează, 
                                                                                                                                                               Secretarul Comunei,    
                                                             Remus Vasile PREDOAIA 
Boroaia,  28 martie 2016   
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