ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIARMATA

HOTĂRÂREA
nr. 32 din 31.03.2020
privind aprobarea încheierii unui contract de servicii având ca obiect efectuărea unor
expertize contabile și juridice extrajudiciare, prin care expertul să se pronunțe asupra
debitului constatat prin Decizia Curții de Conturi a României – Camerei de Conturi Timiș
nr. 37/2018 la punctul 6 reprezentând venituri suplimentare provenite din închirierea de
mașini și utilaje aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata către
SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL
CONSILIUL LOCAL al comunei Giarmata, județul Timiș, întrunit în ședința ordinară din data de
31_.03.2020:
Având în vedere :
 Referatul de aprobare al inițiatorILOR;
 Referatul întocmit de Compartimentul Juridic;
 Prevederile OG nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și
extrajudiciară;
 Prevederile Legii nr. 37/2009 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.
2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară;
 a fost îndeplinită procedura reglementată de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administraţia publică ;
 avizul favorabil acordat de comisiile de specialitate din cadrul Consiliului Local Giarmata;
În temeiul art. 129 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
H O T Ă R Ă Ş T E :
ART.1. Se aprobă încheierea unui contract de servicii având ca obiect efectuarea unor
expertize contabile și juridice extrajudiciare, prin care expertul să se pronunțe asupra debitului
constatat prin Decizia Curții de Conturi a României – Camerei de Conturi Timiș nr. 37/2018 la
punctul 6 reprezentând venituri suplimentare provenite din închirierea de mașini și utilaje
aparținând domeniului privat al Comunei Giarmata către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ
GIARMATA SRL.
ART. 2. Contravaloarea serviciilor prevăzute la art. 1 se va suporta din bugetul local al
Comunei Giarmata, iar obiectivul specific pentru domeniul expertizat se va stabili prin

documentația de atribuie la propunerea Comisiei economico-financiara, munca și protecție socială,
protecție copii, tineret, sport din cadrul Consiliului Local Giarmata.
ART. 2. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un nr. de 15 voturi „pentru”, 0 „abțineri”, 0
„împotrivă”.
ART.3. Prezenta hotărâre se comunică :
 Instituției Prefectului - Județul Timiș;
 Primarului Comunei Giarmata;
 Serviciul Contabilitate, buget, Finanțe, Achiziții Publice și Fonduri Structurale, Taxe și Impozite
din cadrul Primăriei Comunei Giarmata;
 membriilor comisiei economico-financiara, munca și protecție socială, protecție copii, tineret,
sport din cadrul Consiliului Local Giarmata;
 se va afișa.
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