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HOTĂRÂREA NR. 27/2019 

Aprobarea încheierii unui contract de antrepriză cu un topograf; 
 

Consiliul Local al comunei Ulieș, întrunit în ședință ordinară la data de 30mai 2019, 

Având în vedere procedura premergătoare adoptării actului: 

Nota de fundamentare nr. 141/S/16.05.2019; Proiectul de Hotărâre nr.: 142/S/16.05.2019; 
Procesul-verbal de afișare a proiectelor de Hotărâri nr.: 145/S/17.05.2019; Raportul 
compartimentului de specialitate al compartimentului de contabilitate nr. 147/S/17.05.2019; 
Avizul de legalitate nr.: 151/S/20.05.2019; Avizul comisiei de specialitate nr.: 
157/S/30.05.2019; 

Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 20/2019 privind aprobarea bugetului local 
pentru anul 2019 și Hotărârea Consiliului local al comunei Ulieș nr. 24/2019 privind 
aprobarea rectificării bugetului local al comunei Ulieș pentru anul 2019; 

Ținând cont de actele normative: 

Art. 13 din Codul deontologic al profesiei de Geodez cu modificările și completările 
ulterioare; 

Anexa nr. I la Regulamentulde organizare şi funcţionare a Ordinului Geodezilor din România 
şi de exercitare a profesiei de geodez aprobat prin Ordinul Geodezilor din România nr. 
5/2007 cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 1851 și urm din Codul civil aprobat prin Legea 287/2009 republicat cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art. 7 al. (5) din 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările și completările ulterioare, 
coroborat cu art. 43 al. (3) lit. c). din Hotărârea nr.: 395/2016 Norme Metodologice din 2016 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificările și 
completările ulterioare; 

Art.80 și urm. din legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Art. 8 din Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
republicată cu modificările și completările ulterioare; 

Art. 7 și 8 din Legea 554/2004 contenciosului administrativ cu modificările și completările 
ulterioare; 
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În temeiul prevederilor art. 36 al. (4) lit. a)., art. 45 şi art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea nr.: 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare, 
 

Consiliul Local al Comunei Ulieș 

Adoptă prezenta: 
 

HOTĂRĂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de antrepriză, cu un specialist topograf pentru 
următoarele obiective: 

a) Obiectul prezentului contract îl constituie proiectarea și crearea de către prestatorul 
de servicii a unor lucrări topografice la comanda beneficiarului precum: 

i) măsurături topografice 

ii) executare plan de situație/studii topografice măsurate, vizat de OCPI Harghita 

iii) predarea și ridicarea actelor topografice și cadastrale pentru beneficiar de la 
instituțiile publice 

iv) pregătirea actelor premergătoare privind emiterea titlurilor de proprietate 

v)  evidențierea și actualizarea periodică a bazei de date a titlurilor și schițelor 
electronice 

vi) susținerea lucrărilor în fața comisiei comunale pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată 

vii) consultarea cu cetățenii în aspectele cadastrale și topografice 

viii) colaborarea cu Compartimentul de cadastru 

ix) analizarea cererilor și întocmirea răspunsurilor la acestea. 

Art. 2. PrezentaHotărâreconstituieacordul de voință pentru încheierea contractului de 
antrepriză pentru o perioadă de 2 (doi) ani. 

Art. 3. Prețul contractului se determină în valoare de 4296 lei brut lunar. 

Art. 4. Celelalte clauze a contractului vor fi stabilite de către persoana desemnată cu 
atribuții de secretar astfel încât să reprezinte interesele cât mai avantajos al comunei 
Ulieș. 
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Art. 5. Pentruîncheiereacontractului se va iniția procedura achiziției directe de către Primar, 
contractul va fi avizat pentru legalitate de persoana desemnată cu atribuții de secretar, 
plata cheltuielilor va fi supervizată de cătrecompartimentul de contabilitate. 

Art. 6. PrezentaHotărâreva fi comunicată primarului, persoanei desemnate cu atribuții de 
secretar, compartimentului de contabilitate, respectiv Instituției Prefectului din Județul 
Harghita. 

 

 
 Președintele ședinței Contrasemnează  

 Lukács József Persoana desemnată 

  Cu atribuții de secretar 

  Fazakas László 


