ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA
Recea, str. Primăriei, nr. 2, jud. Maramureş
Telefon 0262287202; 0262287240; Fax 0262287555;
E-mail: office@primaria-recea.ro site: www.primaria-recea.ro

HOTĂRÂREA Nr.61
din 8 octombrie 2020

privind aprobarea încheierii unui contract de prestări servicii de asistență
medicală școlară și transport pentru elevi
Consiliul Local al Comunei Recea, judeţul Maramureş, întrunit în şedinţa ordinară la data de 8
octombrie 2020;
Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de primar, referatul de aprobare al compartimentului
de specialitate , avizul secretarului general şi avizul favorabil al Comisiilor de specialitate nr.1 pentru
activităţi economico-financiare şi nr.4 pentru muncă şi protecţie socială, protecţie copii, juridică şi de
disciplină;
Existând solicitările Școlii Gimnaziale Recea pentru asigurarea serviciilor de asistență medicală cu
nr. 942/2020 și pentru încheierea unui contract de prestări servicii pentru transport elevi cu nr.941/2020;
În conformitate cu prevederile:
a) art.15 alin.(2), art.120 alin.(1) şi art.121 alin.(1) şi alin (2) din Constituţia României, republicată;
b) art.3 şi art.4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la
15
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997;
c) Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
d) Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, modificată şi completată;
e) Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei COVID19, modificată;
În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.c),alin.(7) lit.b), alin.(9) lit.a), art. 139 și art.196 alin.1
lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RECEA,
ADOPTĂ – PREZENTA HOTĂRÂRE:
Art.1. - Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii de asistență medicală școlară;
Art.2. - Se aprobă încheierea unui contract de prestări servicii pentru transport elevi;
Art.3. – Se împuternicește Primarul comunei Pavel Octavian, să încheie contractele de prestări
servicii de asistență medicală și transport elevi pentru a asigura buna desfășurare a activității de învățământ;
Art.4. - Prezenta hotărâre se comunică la: Instituţiei Prefectului Jud.Maramureş, Compartimentul
financiar-contabil, Scoala Giminazială Recea, Primarului şi secretarului general al comunei Recea.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dragomir LUPUȚ

Recea la 8 octombrie 2020
Consilieri total – 15, Nr.consilieri prezenți – 15
Hotărâre adoptată cu: unanimitate
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