
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
COMUNA POARTA ALBĂ  
- CONSILIUL LOCAL – 

H O T Ă R Â R E A   NR. 62 
Privind aprobarea, însuşirea şi acceptarea a unor contracte de prestări servicii 

 
Consiliul local al comunei Poarta Albă, judeŃul ConstanŃa întrunit în şedinŃa sa ordinară 

din data de 28.06.2013  ; 
 Examinând expunerea de motive prezentată de dl. viceprimar Farcaş Daniel-Ionuţ, Raportul 

Compartimentului de specialitate, avizul comisiilor nr. 1, 2 şi 3 precum şi avizul de legalitate al secretarului 
comunei; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.25 din 29.03.2013 privind aprobarea bugetului de 
venituri si cheltuieli  al Consiliului Local Comunal Poarta Albă pentru anul 2013, Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, O.U.G. nr.34/2006 
privind atribuirea contractelor de achiziţie publică,  a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a 
contractelor de concesiune de servicii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;  

În baza art.36(1)din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată , cu modificările şi 
completările ulterioare ; 

În temeiul art.45, alin.1 şi 2 precum  şi a art.115, alin.1, lit. »b » şi alin. 3 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, însuseşte şi acceptă următoarele contracte de prestări servicii :  
1.  Contract de servicii cu SC Protect Fire SRL având ca obiect expertiză tehnică şi verificare, 

Securitatea la incendiu, consultaţie pentru întocmirea scenariului de securitate la incendiu 
      - întocmire referat verificador  
      - raport de expertiză pentru obiectivul “Grădiniţă , strada Bisericii, nr. 7, comuna Poarta Albă;  
2.  Contract de servicii cu SC Pro Apa SRL având ca obiect Studio de fezabilitate, Project tehnic şi 

detalii de execuţie pentru “ Reabilitare reţea de alimentare cu apă şi înfiinţare canalizare menajeră, sat 
Galeşu, comuna Poarta Albă, judeţul Constanţa; 

3. Contract pentru asistenţă  juridică cu Avocat Pârvănescu; 
4. Contract de servicii cu SC Protenim SRL având ca obiect activităţi veterinare şi de strângere a 

animalelor fără stăpân, precum şi transportul acestora într-o bază special amenajată, unde vor fi găzduite, 
hrănite şi întreţinute conform normelor sanitar – veterinare;  

5. Contract de servicii cu Casa de Avocatură Ioana Badragan, având ca obiect reprezentare 
juridică; 

6.  Contract de servicii cu firmă specializată pentru realizarea proiectului de instalaţii electrice la 
Colegial Agricol Poarta Albă; 

7.  Contract de servicii, liste de cantităţi, cu arhitect Omocea pentru efectuarea caietului de sarcini 
pentru Colegiul Agricol Poarta Albă. 

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Viceprimarul comunes Poarta 
Albă – dl. Farcaş Daniel Ionuţ; 

Art.3. – Secretarul comunei va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului Judeţului 
Constanta pentru control şi verificarea legalităţii, domnului viceprimar al comunei Poarta Albă – Farcaş 
Daniel – Ionuţ,  Biroului Contabilitate, în vederea aducerii la îndeplinire şi o va face publică prin afişare. 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu votul a 12 consilieri pentru, o  voturi împotrivă, 1 
abţinere, din totalul de 13 voturi exprimate 
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