ROMANIA
JUDETUL BACAU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ONCESTI
HOTĂRÂREA
NR. 19 DIN 11.03.2020
privind achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către specialişti în măsurători
topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general
ai agenţilor economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău
Consiliul Local al Comunei Oncesti, intrunit in ȘEDINȚA ORDINARĂ din data de 11.03.2020;
Având în vedere:
- Referatul inregistrat la nr. 77/06.03.2020, de aprobare a Proiectului de hotărâre inițiat și semnat
de către primarului Comunei, privind necesitatea aprobării achiziționarii unor servicii ce urmează a fi
efectuate de către specialişti în măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului,
îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor economici;
- Raportul secretarului general, înregistrat la nr. 78/06.03.2020, la Proiectul de hotărâre privind
achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către specialişti în măsurători topografice,
cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru general ai agenţilor
economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru stabilirea dreptului de proprietate
privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău;
- prevederile art. 27 din Legea fondului funciar nr. 18/19.02.1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 34, alin. (1) din H.G. nr. 890/04.08.2005 pentru aprobarea Regulamentului
privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate,
precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7, alin. (5) din Legea nr. 98/19.05.2016 privind achizițiile publice, cu
modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 43, alin. (1) și (3) din Anexa la H.G. nr. 395/02.06.2016 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate, inregistrate la nr. 81, 82 și respectiv, 83 din
09.03.2020;
- Avizul de legalitate al secretarului general al Comunei.
In temeiul dispozitiilor art. 129, alin. (1), ale art. 133, alin. (1), ale art. 134, alin. (1), lit. a) și
alin. (3), lit. a), ale art. 196, alin. (1), lit. a), ale art. 197, alin. (1) și (4) și ale art. 200 din O.U.G.
nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1 – Se aprobă achiziționarea unor servicii ce urmează a fi efectuate de către specialişti în
măsurători topografice, cadastru agricol, organizarea teritoriului, îmbunătăţiri funciare şi cadastru
general ai agenţilor economici, în vederea sprjinirii activității Comisiei Locale pentru stabilirea
dreptului de proprietate privată asupra terenurilor a Comunei Oncești, Județul Bacău, conform
prevederilor legale.
Art. 2 - (1) Se împuterniceşte primarul Comunei Oncești să selecteze un specialist autorizat în
măsurători topografice, să negocieze valoarea serviciilor şi să contracteze serviciile respective, cu
respectarea prevederilor legislaţiei din materia achiziţiilor publice.
(2) Cheltuielile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prezentei hotărâri vor fi suportate din
bugetul local al Comunei Oncești, județul Bacău.
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Art. 3 - Prezenta hotarare intra in vigoare la data aducerii ei la cunostinta publica, in conditiile
legii si se comunică, prin grija secretarului general al Comunei, compartimentelor de specialitate,
potrivit competentelor, persoanelor interesate, primarului Comunei Oncesti, precum si Institutiei
Prefectului judetului Bacau in vederea verificarii legalitatii.
Art. 4 - Primarul Comunei Oncesti va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art. 5 - Prezenta hotărâre a fost adoptată de către Consiliul Local al Comunei Oncesti, în sedinţă
ordinară, cu respectarea art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ,
respectiv cu un număr de 11 voturi ,,pentru”, - voturi ,,împotrivă” şi - ,,abţineri” din numarul
total de 11 consilieri prezenţi.

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL,
OPRIŞAN CARMEN-ROCSANDA

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL,
MIHĂILĂ NICOLAIE
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