
   

                  R  O  M  Â  N  I  A                   

JUDEŢUL SĂLAJ

COMUNA ŞĂRMĂŞAG

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.13
din 15 februarie 2017

pentru aprobarea tarifelor pentru   lucrări   care vor fi executate
în anul 2017 de  SC.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMĂȘAG

SRL – societate la care comuna Șărmășag este asociat unic

Consiliul local al comunei ŞĂRMĂŞAG,judetul SĂLAJ, întrunit în
şedinţa ordinară din data de 15 februarie 2017;

Având în vedere:
- prevederile art.27-29 ale Legii nr.329/2009 privind reorganizarea unor
autorități  și instituții publice, raționalizarea cheltielilor publice, susținerea
mediului de afaceri și respectarea acordului-cadru cu Comisia Europeană și
Fondul Monetar Internațional – Cap.V- Măsuri privind disciplina financiar-
bugetară la nvelul unor operatori economici; 
- Raportul privind stabilirea tarifelor pentru   lucrările  care vor fi  executate în
anul 2017 de  SC.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMĂȘAG SRL – societate la
care comuna Șărmășag este asociat unic;
-Expunerea de motive a primarului cu nr.918/10 februarie 2017;
- Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local nr.1002/15 februarie 2017;

În temeiul art.45,alin.(1) ) şi ale art.115,alin.(1),lit .”b” din Legea
nr.215/2001,privind administratia publica locală,republicată cumodificările şi
completările ulterioare,

Adoptă prezenta,
H  O  T  Ă  R  Â  R  E:

Art.1.   Se aprobă tarifele pentru   lucrările care vor fi  executate în
anul 2017 de  SC.GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘĂRMĂȘAG SRL – societate la
care comuna Șărmășag este asociat unic, conform anexei nr.1, anexă care face
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
încredinţează administratorul SC. Gospodărie Comunală Sărmăşag SRL.

Art.3.   Prezenta hotărâre se comunică cu:
- Instituţia Prefectului judetului  Salaj ;
- Domnului primar;
- SC. Gospodărie Comunală Sărmăşag SRL;

   - Dosar sedintă;
- Dosar hotărâri.-

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                            CONTRASEMNEAZĂ
 DOMBI SZILARD ATTILA    Secretarul comunei

 ANGELA RODICA OROIAN

Adopta tă  în  şed in ţa  d in  da ta de 1 5  feb ru a r i e  2 0 17
Cu  un  număr  de 12  votur i  d in  număru l  to ta l  de 15   co ns i l i e r i  î n  fun c ţ i e


