CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI
ŞTEI

H O T Ă R Â R E A Nr. 79
Din 28 august 2014

Privind acordul în vederea alocării la o următoare rectificare de
buget pe anul 2014, administratorului Cimitirului Orășenesc Ștei, S.C.
CONSTRUCȚII FLORINCUȚA S.R.L. Ștei – potrivit Contractului nr.
30/15.07.2009,
a sumei de 10.000 lei, sumă ce reprezintă
contravaloarea lucrărilor efectuate de administratorul Cimitirului
Orășenesc Ștei pentru întreținerea celor 290
de morminte fără
aparținători și a spațiilor dintre morminte.
La iniţiativa primarului oraşului Ştei, ing. Balaj Gheorghe
Iulian;
Având în vedere raportul de specialitate – expunere de motive,
înregistrat la nr. 2271/2014 întocmit de d-na Scridon Valeria, inspector în
cadrul serviciului U.A.T. din Primăria oraşului Ştei, prin care propune
aprobarea alocării la o următoare rectificare de buget pe anul 2014 a sumei
de 10.000 lei/an, sumă ce reprezintă contravaloarea lucrărilor efectuate de
administratorul Cimitirului Orășenesc, Ștei pentru întreținerea celor 290 de
morminte fără aparținători și a spațiilor dintre morminte.
Ca urmare adresei de la SC Construcții Florincuţa SRL,
înregistrată la sediul Primăriei orașului Ștei sub nr. 2270/19.08.2014.
Văzând
HCL
nr.
26/24.02.2005
privind
aprobarea
Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea cimitirului oraşului Ştei,
HCL nr. 65/30.10.2008 Privind aprobarea delegării gestiunii serviciului de
administrare a cimitirului oraşului Ştei, aprobarea documentaţiei de atribuire
precum şi aprobarea caietului de sarcini al delegării serviciului .
Ţinând cont de prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 71/2002
privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a
domeniului public şi privat de interes local şi de prevederile HG. Nr. 955/2004
pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanţei Guvernului
nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de
administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și
completările ulterioare;
În temeiul art. 36 alin (2), lit. ”c”, a art. 45 și art. 115 din Legea
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1 – Se dă acordul pentru alocarea la o următoare rectificare de
buget pe anul 2014, administratorului Cimitirului Orășenesc, Ștei, S.C.
CONSTRUCȚII FLORINCUȚA S.R.L. Ștei – potrivit Contractului nr.
30/15.07.2009, a sumei de 10.000 lei, sumă ce reprezintă contravaloarea

lucrărilor efectuate de administratorul Cimitirului Orășenesc Ștei pentru
întreținerea celor 290 de morminte fără aparținători și a spațiilor dintre
morminte.
Art. 2- Plata contravalorii acestor lucrări se va face după efectuarea
recepțiilor de către executivul Primăriei orașului Ștei.
Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
încredinţează primarul oraşului Ştei, SC Construcții Florincuţa SRL
operatorul care gestionează serviciul public de administrare a cimitirului
oraşului Ştei, consilierul juridic al Consiliului Local al orașului Ștei şi
Serviciul U.A.T. din cadrul Primăriei oraşului Ştei.
Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judeţului Bihor;
- Primarul oraşului Ştei;
- Serviciul U.A.T.;
- SC Construcții Florincuţa SRL;
- Consilierul juridic al Consiliului Local;
- Un exemplar la dosarul cu hotărâri.
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