
ROMANIA 

JUDETUL ARAD 

COMUNA ARCHIS 

CONSILIUL LOCAL ARCHIS 

 

HOTĂRÂREA  nr.47 

Din 28.08.2015 

privind achizitionarea de servicii in vederea intocmirii ”Amenajamentului pastoral ” pentru 
pasunea comunei Archis 

         

      ConsiliulăLocalăalăcomuneiăArchişă, întrunităînăşedin ăordinar ădeălucruăînădataădeă28.08.2015,  

ora 9
00

 ,ăfiindăprezen iăunănum rădeă11 consilieri din totalul de 11 . 

 

                AVÂND ÎN VEDERE : 
    Proiectul de hotarare initiat de primar si avizat favorabil de comisia de specialitate a Consiliului local , 

    Prevederile OUG nr.34/23.04.2013 privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor 

permanente și pentru modificarea Legii Fondului Funciar nr.18/1991, actualizata ; 

    Prevederile HG. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea 

prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si 

exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare ; 

    Prevederileăart.ă44ăalin.ă(1)ădinăLegeaănr.ă273/2006ăprivindăFinan eleăpubliceălocale,ăcuămodific rileăşiă
complet rileăulterioare; 
    Prevederileart.3

1 
lit(c), art.18 , art.19 din OUG nr.34/2006 Ordonanta de urgenta privind atribuirea 

contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de 

concesiune de servicii, actualizata , 

    Prevederile HG nr.925/2006 Hotarare pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare 

la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind 

atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a 

contractelor de concesiune de servicii , actualizata , 

   Prevederile  art. 36 alin.ă(2),ălit.ăc),ăalin.ă(5),ălit.ăc)ăşiăaleăart.ă45ăalin.ă(2),ălit.ăe)ădinăLegeaăadministra ieiă
publiceălocaleănr.ă215/2001,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
   Scrisoarea de intentie a SC Biotek Tehnologies  SRL , 

   Votul  „ăpentruă”ăa 11 consilieri ,   

 

           Înătemeiulăart.45ăalină(1)ădinăLegeaănr.215/2001ărepublicat ă,ăLegeaăAdministra ieiăPubliceăLocaleă 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

    Art.1   Se  aproba achizitionarea de servicii in vederea intocmirii documentatiei ”MENAJAMENT  

PASTORAL”ăpentru pasunea comunei Archis. 

    Art.2.  Cu ducere la indepliniere a prezentei hotarari se incredinteaza primarul comunei Archis.  

    Art.3.   Prezenta Hotărâre se comunică : 
- Institu ieiăPrefectuluiă– jude ulăAradă, 
- Seăafişeaz ălaăpanoulăpublicitar , 

- Seăanexeaz ălaădosareleădeăşedin ă. 
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