
B ROMÂNIA                                                                                 
JUDEŢUL SĂLAJ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BOC ŞA

         
HOTARAREA nr.9
din 10 martie 2015

privind  aprobarea  dirigintelui  de  santier  din  contr actul  de  servicii  nr.2527 din  data  de
14.08.2014 semnat cu S. C. “ SEPTEVAL “ SRL, pentru servicii de supraveghere a executiei lucrarilor
prin  diriginte  de santier  in  cadrul   proiectului:   ”Centru  de informare  si  marketing   turistic” in
comuna Bocsa, judetul Salaj"finantat prin programul FEADR

      Consiliul local al Comunei Bocşa,
Avand in vedere: 

      - proiectul de hotarare nr. 522/17.02.2015 
      - avand in vedere expunerea de motive a primarului comunei, inregistrat sub nr.417/09.02.2015;

-Contractul  de  finanţare  nr.   C  313011063300006/21.04.2011,   pentru  acordarea  finantarii
nerambursabile pentru proiectul: ”Centru de informare si  marketing turistic” in comuna Bocsa,  judetul
Salaj"finantat prin programul FEADR

- contractul de servicii nr. 2527 din 14.08.2014 incheiat cu SC SEPTEVAL SRL pentru  servicii  de
supraveghere  in  cadrul  proiectului”Centru  de informare si  marketing  turistic” in  comuna Bocsa,  judetul
Salaj"finantat prin programul FEADR

- prevederile O.G. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a H.G. 925/2006 pentru
aprobarea normelor de aplicare a O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;
 În baza prevederilor art. 5 alin. (1) lit. e din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,

Avand  in  vedere  prevederile  art.  36  alin.(1),  alin(2)  lit.  b,  alin.  (4)  lit.d  din  Legea  215/2001,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ;

In baza art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu
modificarile si completarile ulterioare, 

 HOTĂRĂSTE:

Art.  1.  Se  aprobă  dirigintii  de  santier,  dupa  cum  urmeaza:  domnul  Pop  Septimiu,  posesor  al
Autorizatiei de diriginte de santier nr. 00023218 din data de 30.08.2011, eliberata de catre Inspectoratul de
Stat in Constructii, in domeniul ”Constructii civile, industriale, agricole ”  in termen de valabilitate, respectiv
domnul Terhesiu Liviu – Titu - Ioan, posesor al utorizatiei de diriginte de santier nr. 00016360 din data de
27.05.2010, eliberata de catre Inspectoratul  de Stat  in Constructii,  in domeniile ”  Instalatii  electrice ” si
“Retele termice si sanitare”, in termen de valabilitate, in vederea supravegherii executiei lucrarilor in cadrul
proiectului:”Centru  de  informare  si  marketing  turistic” in  comuna  Bocsa,  judetul  Salaj"finantat  prin
programul  FEADR”,  potrivit  contractului  de servicii nr.  2527 din  data de  14.08.2014 semnat  cu S.C. “
SEPTEVAL“ S.R.L., avand o valoare de  8500 lei fara TVA.

Art.2 .  Autorizatia  de diriginte  de santier  nr.  00023218 din  data de 30.08.2011 detinuta de catre
domnul Pop Septimiu si Autorizatia de diriginte de santier nr. 00016360 din data de 27.05.2010, detinuta de
catre domnul Terhesiu Liviu – Titu – Ioan, precum si Contractul de servicii nr. r. 2527 din data de 14.08.2014
semnat cu S.C. “ SEPTEVAL“ S.R.L., menţionate la art. 1 constituie anexe la prezenta hotarare.

 Art. 3. Prezenta hotarare se comunica:
    - Instituţia Prefectului Judeţului Sălaj;
      - CRFIR 6 NV Satu Mare;
        - Compartimentul financiar contabi
        - Persoanei mentionate la art. 1
        - Primarul comunei ;
        - Dosar hotărâri.

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ        CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

     Brandusan Maria     Vetisan Laura

    Muresan Alin-Florin
      Mate Jozsef


