ROMANIA
ORASUL MURFATLAR
JUD. CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂREA
Nr. 32 din 29.03.2018
Privind aprobarea Contractelor de Mandat incheiate cu Asociatiile de
proprietari, in cadrul Proiectului “ Reabilitarea termica a blocurilor de locuinte
in orasul Murfatlar”
Consiliul Local Murfatlar întrunit în sedinta ordinară din data de 29.03.2018;
Având în vedere:
- Proiectul de hotarare si referatul de aprobare initiate de primarul orasului
Murfatlar, Valentin Saghiu;
- Raportul de specialitate intocmit de dna Clincu Mihaela ;
- Avizul comisiei nr. 1si 3 ;
- Avizul de legalitate al secretarului orasului Murfatlar;
In temeiul prevederilor art. 20 alin. 1, lit. c, lit. u din OUG nr. 18/2009,
cu modificările şi completările ulterioare,Normele metodologice de aplicare a OUG nr.
18/2009 aprobate prin OMDRL nr. 163/2009, cu modificările şi completările
ulterioare, art.45, art.115, lit.b, din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale,
republicata cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul Local Murfatlar,
HOTARASTE:
Art 1- Aprobarea contractelor de mandat incheiate, conform reglementarilor
legale si al carui obiect il constituie mandatarea de catre Asociatia de Proprietari,
beneficiar al investitiei, a coordonatorului local, respectiv dl. Valentin Saghiu, Primar
al Orasului Murfatlar, pentru a stabili in numele Asociatiei de Proprietari, masurile ce
se impun in aplicarea prevederilor OUG 18/2009, republicata, conform anexei nr. 1,
parte integranta din prezenta.
Art.2 - Cu ducerea la indeplinire se insarcineaza executivul.
Art.3 - Secretarul orasului va comunica prezenta hotărâre executivului in
vederea ducerii la indeplinire si Institutiei Prefectului Judetului Constanta pentru
efectuarea controlului de legalitate.
Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de .......17...... voturi
pentru, ....…-....... voturi împotrivă si .......…-..... abtineri.
PRESEDINTE,
GHERGHIN NICUSOR

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR,
FLORIN VINTILA

ANEXA 1

Nr.
crt.

Asociatia de
Proprietari

Adresa

Nr. inregistrare
Contract de Mandat

1

Asociatia de Proprietari
“Garofita”

Str. Aleea Garofitei, nr.
1, Bl A9, Sc. A,B,C

680/02.02.2018

2

Asociatia de Proprietari
“Delfinul”

Str. Aleea Liliacului,
nr.2 , Bl. B4, Sc, 1 si 2

697/02.02.2018

