
ROMÂNIA  

JUDEŢUL VÂLCEA 

COMUNA IONEŞTI  

CONSILIUL LOCAL IONESTI 

 

HOTĂRÂREA nr 65 

 

Cu privire la : prelungirea contractului de prestari servicii nr. 2251 din 

24.04.2017 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Brai Cata S.R.L. 

 

Consiliul Local al Comunei Ioneşti, întrunit în şedinţa ordinara din data de 

21.12.2017, la care participă un nr. de 13 consilieri din totalul de 13 consilieri în 

funcţie; 

Văzând că preşedintele de şedinţă legal ales este dl Cherascu Marius 

Având în vedere proiectul de hotarare al primarului comunei Ionesti, insotit de 

expunerea de motive inregistrata sub nr. 6637 din 24.11.2017, precum si referatul 

viceprimarului comunei Ionesti înregistrat sub nr. 6636 din 24.11.2017, prin care 

propune prelungirea cu 12 luni a contractului de prestari servicii 2251 din 24.04.2017   

incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Brai Cata S.R.L.; 

Luând în considerare raportul de specialitate al compartimentului juridic 

inregistrat sub numarul 7158 din 21.12.2017,  raportul comisiei pentru administratie 

publica locala, juridica, apararea ordinii si linistii publice, a respectarii drepturilor 

cetatenilor inregistrat sub numarul 7160 din 21.12.2017,  precum si raportul de avizare 

a legalitatii proiectului de hotarare intocmit de secretarul comunei; 

Fiind indeplinite procedurile prevazute de Legea 52/2003 privind transparenta 

decizionala cu privire la aprobarea actelor cu caracter normativ; 

În conformitate cu prevederile art. 36 alin.6, lit.a din Legea 215/2001 privind 

administratia publica locala, republicata, contractul nr. 2251 din 24.04.2017;  

În temeiul art 45 alin 2 lit a din legea nr. 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu un număr de 13 voturi pentru, adoptă următoarea: 

 

HOTĂRÂRE 
 

Art.1. Se aprobă prelungirea cu 12 luni a contractului de prestari servicii nr. 

2251 din 24.04.2017 incheiat intre comuna Ionesti si S.C. Brai Cata S.R.L., cu sediul 

in localitatea Braila, str. Mihai Eminescu, nr. 58, judetul Braila, avand CUI 

RO13627967 

 

Art. 2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare primarului in vederea 

aducerii la indeplinire a prevederilor acesteia, compartimentului impozite si taxe 

locale precum si Institutiei Prefectului Judetului Valcea. 

 

Art. 3. Secretarul comunei va asigura aducerea la cunostinta publica a prezentei 

hotarari, in termen de 5 zile de la comunicarea catre  prefect, prin afisarea acesteia la 

sediul Consiliului Local Ionesti. 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINTA                 CONTRASEMNEAZĂ 

Cherascu Marius              SECRETAR 

                                                                                     Dobra Emil Florin 

 

IONEŞTI 21.12.2017 

 


