str. Ştefan Pârşcoveanu, nr.223, jud. Olt, tel/fax.0249.455.308,
e-mail: clpirscoveni@yahoo.com

HOTĂRÂRE
Referitoare la: aprobarea încheierii unui nou contract de prestări servicii coregrafie dansuri
populare al Ansamblului Folcloric BRÂULEȚUL din comuna Pîrșcoveni.
Având în vedere :
-expunerea de motive nr.485/18.03.2016 la proiectul de hotărâre nr.486/18.03.2016;
- raportul de specialitate nr. 487/ 18.03.2016 al consilierului contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Pîrșcoveni ;
-referatul de necesitate nr.484/18.03.2016 al referentului cultural din cadrul aparatului de specialitate al
primarului comunei Pîrșcoveni ;
-rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local ;
-oferta de preț a domnului coregraf Rizea Alexandru înregistrată la Primăria Pîrșcoveni sub
nr.1820/02.03.2016 ;
-prevederile OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica a contractelor de
concesiune de lucrări publice si a contractelor de concesiune de servicii cu modificările și completările
ulterioare;
-prevederile HG nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la
atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG nr.34/2006, cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art.36 alin.(2) lit.d) coroborate cu alin.(6) lit.a), pct.4 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată , cu modificările și completările ulterioare ;
-prevederile art.7, alin.(1) din Legea 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică
locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul art.45, alin.(1) si art. 115 alin.1 lit.b din Legea 215/2001, privind administrația publica
locala, republicata cu modificările si completările ulterioare
CO.SILIUL LOCAL AL COMU.EI PÎRŞCOVE.I
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă încheierii unui nou contract de prestări servicii - coregrafie dansuri populare al
Ansamblului Folcloric BRÂULEȚUL din comuna Pîrșcoveni.
Art.2. Se aprobă fondurile necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru coregrafie dansuri
populare , în sumă de 10.800 lei/an .
Art.3. Sumele necesare sunt prevăzute în bugetul local la Capitolul 67.02.03.07- 20 01 09 Cămine
Culturale –Bunuri și servicii –Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional.
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :
Primarului comunei Pîrşcoveni și compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de
specialitate al primarului pentru aducerea la îndeplinire .
Instituţiei Prefectului – Judeţului Olt;
PREŞEDI.TE ŞEDI.ŢĂ,
Ștefănel MITROI

CO.TRASEM.EAZĂ
PE.TRU LEGALITATE
SECRETAR COMU.Ă,
Claudia GHEORGHE

Pîrşcoveni, 28.03.2016
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