ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA SEIMENI
CONSILIUL LOCAL
Str. Principalǎ, nr. 95, Seimeni, jud. Constanta, tel/fax: 0241/239174, e-mail: primariaseimeni@yahoo.co.uk

PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 58

privind aprobarea externalizarii serviciilor de contabilitate din cadrul Serviciului Public
de Apa Seimeni , judetul Constanta
Consiliul Local al comunei Seimeni, judeţul Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară
din data de 30.09.2021, având în vedere:
Referatul de aprobare nr. 5478/07.09.2021 a primarului comunei Seimeni, în calitatea
sa de iniţiator;
raportul de specialitate întocmit de viceprimarul comunei Seimeni, înregistrat sub nr.
5479 / 07.09.2021;
rapoartele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Seimeni;
Luând în considerare :
Hotararea
Consiliului
Local
nr.
88/31.08.2017
privind
reorganizarea
„Compartimentului Servicii Publice„ fara personalitate juridica, din structura aparatului de
specialitate al primarului comunei Seimeni, judetul Constanta, intr-un serviciu cu
personalitate juridica, organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Seimeni, sub
denumirea „Serviuciul Public Apa Seimeni„ , in conformitate cu dispozitiile art. II din Legea
serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, modificata si completata
prin Legea nr. 224/30.07.2015;
Hotararea Consiliului Local nr. 104/29.11.2017 privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului Local nr. 88/31.08.2017 privind reorganizarea „Compartimentului
Servicii Publice„ fara personalitate juridica, din structura aparatului de specialitate al
primarului comunei Seimeni, judetul Constanta, intr-un serviciu cu personalitate juridica,
organizat in subordinea Consiliului Local al comunei Seimeni, sub denumirea „Serviuciul
Public Apa Seimeni„ , in conformitate cu dispozitiile art. II din Legea serviciului public de
alimentare cu apa si de canalizare nr. 241/2006, modificata si completata prin Legea nr.
224/30.07.2015;
Hotararea Consiliului Local nr. 31/22.04.2021 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli al Serviciului Public de Apa Seimeni, pe anul 2021;
- dispoziţiile art. 129 alin. (2), lit. d) coroborat cu alin. (7), lit. n) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ ;
Tinandu-se cont de faptul ca postul de contabil din cadrul Serviciului Public de Apa
Seimeni este vacant .
În temeiul prevederile art. 139, alin. (1) şi art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență
nr. 57/2019 privind Codul Administrativ:

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă externalizarea serviciului de contabilitate din cadrul Serviciului
Public de Apa Seimeni, Judetul Constanta, pana la ocuparea prin concurs a postului vacant de
Contabil.
Art. 2 - Se aproba achizitionarea serviciului de contabilitate, in conditiile prevazute de
prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice.
Art. 3 - Se aproba cheltuieli estimate pentru achizitionarea serviciului de contabilitate
in suma de ___________lei , ce se vor efectua din capitolul bugetar cu aceasta destinatie.
Art. 4 – Se aproba modelul –cadru al contractului de achizitie publica a serviciului de
contabilitate, conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotararea.
Art. 5 - Se imputerniceste domnul Costache Manole, şef serviciu Serviciu Public Apă
Seimeni, sa faca demersurile initierii procedurii de achizitie si sa semneze contractul de
achizitie a externalizarii serviciului de contabilitate.
Art. 6- Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului: Instituţiei
Prefectului - Judeţul Constanţa, împreună cu toate documentele care au stat la baza adoptării,
în vederea exercitării controlului de legalitate; Primarului comunei Seimeni, Serviciului
Public de Apa Seimeni, Compartiemtnului Contabilitate, şi se aduce la cunoştinţă publică prin
afişare pe site-ul oficial al institutiei.
Iniţiator, primar
Ṣerban Mitică

Avizat pentru legalitate,
Secretar general delegat UAT Seimeni,
Ciorbaru Maria Isabela

