ROMÂNIA
JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL LOCAL BOISOARA

HOTARAREA nr. 38
Cu privire la: aprobarea achiziționării serviciilor de specialitate
externalizate din cadrul Primăriei comunei Boisoara
Consiliul Local Boisoara întrunit în ședința ordinară din data de 26 iunie
2017 la care participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 consilieri
în funcție;
Vazand ca prin Hotararea nr. 33 din 26.06.2017,dl. Leon Ion, a fost
ales presedinte de sedinta ;
Având în vedere:
-Expunerea de motive a Primarului Comunei Boisoara nr.
1671/20.06.2017;
-Raportulul compartimentului de specialitate nr. 1670/ 20.06.2017;
Tinand cont de raportul de avizare al raportul comisiei pentru
programe de dezvoltare economico-sociale, buget finante, administrarea
domeniului public si privat al comunei,gospodarie comunala, protectia
mediului servicii si comert inregistrat la nr.1697 din 23.06.2017,raportul
comisiei pentru invatamant, sanatate, cultura, activitati sportive si de
agrement, inregistrat sub nr.1700 din 23.06.2017 si raportul comisiei pentru
administratie publica locala juridica,apararea ordinii publice si a drepturilor
cetatenesti,inregistrat la nr.1701 din 23.06.2017, prin care se avizeaza
favorabil proiectul de hotarare;
Ținând cont de avizul pentru legalitatea proiectului de hotărâre al
secretarului nr. 1680/20.06.2017;
Respectând procedura stabilită prin Legea nr. 52/2003 privind
transparența decizională în administrația publică,
În conformitate cu prevederile:
- art. 10 alin. 2-4 din Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;
art. 14 alin. 4 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
- art. 36 alin. 6, lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

- H.G. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a
prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile
publice.
În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) din Legea Administrației
Publice Locale nr. 215/2001, republicată, cu un număr de 9 voturi ,,pentru’’,
adoptă, următoarea:

HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se aprobă, pana la angajarea prin concurs a posturilor,
achiziționarea următoarelor servicii de specialitate:
- contabilitate;
- taxe și impozite;
- registru agricol.
Art.2. Se împuternicește primarul comunei Boisoara, județul Vâlcea să
încheie contractul/contractele, precum și actele adiționale necesare pentru
asigurarea serviciilor de specialitate externalizate de la nivelul Primăriei
comunei Boisoara, județul Vâlcea.
Art.3. Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei
hotărâri vor fi suportate din bugetul local al comunei Boisoara
Art. 4. Compartimentul financiar-contabil va asigura ducerera la
îndeplinire a prezentei hotărâri.
Art.5. (1) Prezenta hotărâre se va comunica:
- Primarului comunei Boisoara, județul Vâlcea;
- Compartimentului financiar-contabil din cadrul Primăriei comunei
Boisoara, județul Vâlcea;
-Instituției Prefectului – Județului Vâlcea în vederea exercitării controlului
cu privire la legalitate.
(2) Aducerea la cunoștința publică se va face prin afișarea la
sediul Primăriei comunei Boisoara, județul Vâlcea sau pe site-ul Primăriei
comunei Boisoara, www.primaria-boisoara.ro.
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