ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.6 din 9 martie 2017 privind aprobarea cheltuirii sumei necesare achiziţionării de servicii
informatice
Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea cheltuirii
sumei necesare achziţionării de servicii informatice;
Văzând raportul comisiei I pe domenii de specialitate;
În temeiul art.19 alin.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, completată prin
O.U.G.nr. 46/2006;
În temeiul art.36 alin.4 lit.a), art.45 alin.1 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată în 2007
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară
HOTĂREŞTE:
Art. 1. – Se aprobă contractarea de servicii informatice.
Art.2. – Se mandatează primarul comunei Naidăş, respectând prevederile legislației în vigoare,
să semneze, în numele Consiliului Local al comunei Naidăş, să negocieze şi să încheie cu persoane
autorizate contract/e de servicii informatice.
Art.3. – Valoarea contractului/contractelor va fi negociată în funcţie de complexitatea
programelor informatice şi serviciile informatice, de costurile percepute, precum şi de resursele
bugetare şi patrimoniale ale comunei Naidăş.
Art.4. – Ulterior încheierii contractelor prevăzute la art.3 Primarul comunei Naidăş va informa
consiliul local cu privire la prevederile contractuale şi valoarea negociată.
Art.5. – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice alte reglementări comntrare se
abrogă.
Art.6. – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
SEDINTĂ,
NR.6
DATA 09.03.2017

PRESEDINTE DE
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA
ROMANIA
JUDETUL CARAS-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL
HOTĂRÂRE
nr.7 din 9 martie 2017 privind aprobarea contractării de prestări de servicii financiar-contabile

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând prevederile art.21 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă contractarea de servicii financiar-contabile precum și Contractul de prestări
de servicii financiar-contabile.
Contractul de prestări de servicii financiar-contabile este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre
şi face parte integrantă din aceasta.
Art.2. – Se mandatează primarul comunei Naidăş, respectând prevederile legislației în vigoare,
să semneze, în numele Consiliului Local al comunei Naidăş, cu persoana autorizată, contractul de
prestări serviciii financiar-contabile.
Art.3. – Valoarea contractului va fi de 1.200 lei lunar.
Art.4. – Ulterior încheierii contractului prevăzut la art.1 Primarul comunei Naidăş va informa
consiliul local cu privire la prevederile contractuale şi valoarea negociată.
Art.5. –Suma necesară acoperirii contavalorii contractului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre
va fi prevăzută în bugetul local al comunei Naidăş prin grija Compartimentului de Contabilitate al
Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.6 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
SEDINTĂ,
NR.7
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PRESEDINTE DE
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

Văzând expunerea de motive la proiectul de hotărâre;
Văzând prevederile art.21 alin.3 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
În temeiul prevederilor art. 36 alin.(9), art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) lit. b din Legea
administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Consiliul local al comunei Naidăş, întrunit în şedinţă ordinară,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. – Se aprobă contractarea de servicii financiar-contabile precum și Contractul de prestări
de servicii financiar-contabile.
Contractul de prestări de servicii financiar-contabile este prevăzut în anexa 1 la prezenta hotărâre
şi face parte integrantă din aceasta.
Art.2. – Se mandatează primarul comunei Naidăş, respectând prevederile legislației în vigoare,
să semneze, în numele Consiliului Local al comunei Naidăş, cu persoana autorizată, contractul de
prestări serviciii financiar-contabile.
Art.3. – Valoarea contractului va fi de 1.200 lei lunar.
Art.4. – Ulterior încheierii contractului prevăzut la art.1 Primarul comunei Naidăş va informa
consiliul local cu privire la prevederile contractuale şi valoarea negociată.
Art.5. –Suma necesară acoperirii contavalorii contractului prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre
va fi prevăzută în bugetul local al comunei Naidăş prin grija Compartimentului de Contabilitate al
Consiliului Local al comunei Naidăş.
Art.6 – Prezenta hotărâre, se va face publică: prin afişare şi pe site-ul comunei Naidăş; intră în
vigoare şi se comunică în baza prevederilor art.48 alin.2, ale art.49 alin,1 teza II şi ale art.115 alin.3 şi
5 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată în 2007, la:
- Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş-Severin;
- Primarul comunei Naidăş.
NAIDĂŞ
SEDINTĂ,
NR.7
DATA 09.03.2017

PRESEDINTE DE
Daniel BOBIC

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL COMUNEI NAIDĂŞ,
Emanuel Vasile CRAIA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN
COMUNA NAIDĂŞ
CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.1 la H.C.L. nr.7 din 09.03.2017

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII
financiar-contabile
Încheiat în baza art.14 din O.G. nr.65/1994, aprobată prin Legea nr.42/1995, cu modificările şi
completările ulterioare, între:
1) Expert contabil …………….., cu sediul în localitatea …..,nr …. ,jud ….. , CNP ……., cont
bancar ………… LEI, deschis la ……….. , înregistrat în Tabloul Corpului Experţilor Contabili şi
Contabililor Autorizaţi din România cu nr. …………., denumit în continuare prestator
si
2 ) CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NAIDĂŞ, cu sediul in localitatea Naidăş, Strada
Principală, nr.1, Jud. Caraş-Severin, cod fiscal 3227521, reprezentată de Vincu Tiberiu având funcţia
de primar, denumită în continuare client,
în următoarele condiţii:
I. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.1 În baza prezentului contract, prestatorul se obligă să efectueze clientului său următoarele
servicii: elaborarea raportarilor lunare, trimestriale si anuale aferente anului 2017. Aceasta lucrare
presupune aplicarea si respectarea normelor de lucru 2226 “Colectarea elementelor probante”,
2227 “Inchiderea situatiilor financiare” si norma de raport nr.223 prevazute de Standardul
profesional nr.22, privind misiunea de examinare a contabilitatii, intocmirea și prezentarea situațiilor
financiare, emis de CECCAR precum și “Asigurarea evidenței financiar contabile”.
II. DURATA CONTRACTULUI
Art.2 Contractul se încheie pe o durată de 1 (un) an, începând cu data de 03.01.2017 până la data
de 31.12.2017.
III. ONORARIUL SERVICIILOR
Art.3 Pentru serviciile efectuate în baza prezentului contract, clientul va plăti prestatorului, la
predarea lucrării, un onorariu în sumă de …….. lei/lună.
IV. OBLIGATIILE PARTILOR
Art.4 Prestatorul se obligă să efectueze lucrările menţionate la art.1, conform normelor legale şi
profesionale, la termenele stipulate în acesta.
Art.5 Clientul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului toate informaţiile şi documentele
necesare pentru buna desfăşurare a activităţii şi să plătească c/val. serviciilor ce i-au fost prestate la
termenele stipulate în contract.
V.

RĂSPUNDERI

Art.6 Nerespectarea termenului prevăzut la art.3 obligă clientul la plata de penalităţi de 0,1 %
din suma datorată pe fiecare zi de întârziere.

Ar t . 7 Dacă prestatorul nu-şi îndeplineşte obligaţiile asumate, producând astfel prejudicii
clientului, va fi obligat la plata de daune către acesta, care să acopere paguba efectiv produsă, în limita
onorariului încasat.
Art.8 Neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către una din părţi dă dreptul celeilalte să
considere contractul desfiinţat de plin drept, fără intervenţia instanţei, cu condiţia anunţării celeilalte
părţi cu cel puţin 5 zile înainte.
VI.

FORŢA MAJORĂ

Art.9 Forţa majoră, înţeleasă ca eveniment absolut imprevizibil şi insurmontabil, de genul
războiului, calamităţilor naturale, restricţiilor legale etc., apără de răspundere partea care invocă, cu
condiţia anunţării celeilalte părţi în termen de cel mult 5 zile de la apariţie; încetarea forţei majore
trebuie anunţată contractantului tot în termen de 5 zile.
Obligaţiile părţilor sunt suspendate pe durata forţei majore.
Dacă forţa majoră se prelungeşte mai mult de 60 de zile, oricare dintre părţi se poate retrage din
contract fără despăgubiri.
VII.

ALTE CLAUZE

Art.10 Orice neînţelegeri dintre părţi rezultate din prezentul contract sau în legătură cu acesta se
vor rezolva – de preferinţă – pe cale amiabilă, în caz contrar vor fi soluţionate prin arbitraj, organizat
d e Corpul Experţilor Contabili şi Contabililor Autorizaţi din România, conform normelor şi
regulamentului său de procedură arbitrală.
Art.11 Părţile se obligă să păstreze confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor pe
care le vor deţine, ca urmare a executării misiunii prezentului contract.
Art.12 Denunţarea unilaterală a prezentului contract este permisă numai după un termen de cel
mult 15 zile de la intrarea sa în vigoare şi numai după anunţarea celeilalte părţi cu cel puţin 5 zile
înainte.
Art.13 Modificarea clauzelor prezentului contract poate fi făcută numai cu acordul scris al
ambelor părţi, materializat într-un act adiţional.
Încheiat astăzi ………, în două exemplare cu valoare de original, câte unul pentru fiecare parte.
PRESTATOR,
Contabil autorizat

CLIENT,
CONSILIUL LOCAL NAIDĂŞ
prin
Primar Vincu Tiberiu

