JUDETUL TULCEA
COMUNA NUFARU
CONSILIUL LOCAL

H O T A R A R E A Nr.23
privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii privind analiza
economica in cadrul compartimentului impozite și taxe

Consiliul local al comunei Nufăru judeţul Tulcea, intrunit in şedinţă la data de 17
aprilie 2018, fiind prezenti un numar de 9 consilieri locali;
Avand in vedere:
- Proiectul de hotarare si nota de fundamentare privind aprobarea incheierii unui
contract de consultanta in domeniul financiar contabil intocmit de primarul comunei
Nufaru;
- Referatul de necesitate nr.1760/19.03.2018 intocmit de catre dna. Dragan Valentina,
referent superior in cadrul primariei comunei Nufaru privind solicitarea incheierii unui
contract de prestari servicii de expertiza contabilă şi tehnică în domeniile financiar-contabil,
in cadrul compartimentului Taxe si Impozite;
- Nota justificativa nr.2248/11.04.2018 privind valoarea estimata a unui contract de
consultanta in domeniul financiar contabil intocmit de dna. Dragan Valentina, responsabil
achizitii publice;
- Nota justificativa nr.2249/11.04.2018 privind selectarea procedurii de cumparare
directa pentru contractul de consultanta in domeniul financiar contabil de dna. Dragan
Valentinar, responsabil achizitii publice;
Tinand seama de prevederile;
- Acordul Consiliului Local Nufaru din sedinta ordinara din 27.03.2018 referitor la
privind aprobarea incheierii unui contract de consultanta in domeniul financiar contabil;
- Avizul comisiei de specialitate si al compartimentului de resort.
In temeiul art.36 alin.(2), art.45 si art.115.(1) lit.b din Legea administratiei publice
locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
HOTARASTE:
Art.1- 1) Se aprobă încheierea unui contract de prestari servicii privind analiza
economica in cadrul compartimentului impozite și taxe pentru iventarierea tuturor
operatiunilor de incasari efectuate prin casierie, pe perioada de prescriere, reconcilierea
acestora cu evidenta analitica pe platitori in vederea identificarii operatiunilor
neinregistrate sau inregistrate eronat; operarea in evidenta analitica pe platitori a tuturor
operatiunilor identificate ca neinregistrate si punerea de acord a evidentei analitice pe
platitori a tuturor operatiunilor identificate ca neinregistrate si punerea de acord a evidentei
analitice pe platitor cu evidenta contabila si cu sumele raportate in situatiile financiare, cu
respectarea prevederilor legale in cadrul UAT Nufãru, judetul Tulcea pentru perioada
noiembrie 2011 - noiembrie 2016, precum si pana la zi respectiv 2017.

2).Contractul de consultanta in domeniul financiar contabil este prevazut in anexa 1 la
prezenta hotarare si face parte integranta din aceasta.
Art.2 – Se mandateaza primarul comunei Nufaru sa semneze ca persoana autorizata,
Contractul de consultanta in domeniul financiar contabil;
Art.3 – Se aproba valoarea contractului care va fi in suma de 12.000 lei inclusiv TVA;
Art.4 – Contractul va fi incheiat pe o perioada de 60 zile de la data semnarii.
Art.5 – Ulterior incheierii contractului prevazut la art.1 primarul comunei Nufaru va
informa consiliul local cu privire la contractul incheiat;
Art.6 – Suma necesara acoperirii contravalorii contractului prevazut la art.1 din
prezenta hotarare va fi prevazuta in bugetul local al comunei Nufaru prin grija
Compartimentului de Contabilitate al consiliului local al comunei Nufaru;
Art.7 – Secretarul comunei Nufăru județul Tulcea va comunica prezenta hotărâre
Institutiei Prefectului - Judetului Tulcea, precum si primarului comunei Nufaru, şi se aduce
la cunostinţa publica prin afisarea la sediul primariei, precum si publicarea pe site-ul
http://www.primarianufaru.ro
Prezenta Hotararea a fost adoptata cu votul a 8 consilieri prezenti din totalul de 9
consilieri alesi.
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