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Expunere de motive
privind revocarea HCL nr. 30/15.05.2015 privind
aprobarea plăţii lucrărilor ce se execută în baza contractului de lucrări nr. 3007 din 8 mai 2015 pentru lucrarea
„Reparaţii curente la căminul cultural „Loncuţ” Pîrteştii de Jos, judeţul Suceava, respectiv executarea lucrărilor de
refacere scenă, refacere pardoseală,
refacere planşeu, verificare şi refacere instalaţie electrică, instalare parastrăsnete la cămin şi biblioteca comunală
amplasată adiacent clădirii căminului, subzidire pereţi interiori, refacere tencuiala şi revopsire, refacere lambriu,
confecţionare şi montare copertine/apărători căi de acces,refacere fundaţie şi elevaţie împrejmuire cu montare
stâlpi”

Având în vedere adresa Instituției Prefectului- Județul Suceava nr. 7205/30/6
din 14.07.2015 prin care solicită reanalizarea hotărârilor nr. 29 și 30 adoptate în ședința
din data de 15.05.2015, motivat de faptul că nu este de competența consiliului local să
aprobe plata lucrărilor efectuate, menționând că autonomia locală nu se referă la
existența unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, aprobarea plății fiind
efectuală legal de către ordonatorul de credite în baza contractului de lucrări și a
recepției lucrărilor efectuate cf. prevederilor contractului, propun revocarea HCL nr.
30/15.05.2015.
Menționez că, așa cum s-a procedat și în anii trecuți, am inițiat proiectul de hotărâre
care s-a finalizat prin adoptarea HCL nr. 30/15.05.2015, pentru a implica și informa
Consiliul local cu privire la mersul lucrărilor precum și la solicitarea angajaților Camerei
de Conturi Suceava care au efectuat acțiuni de audit în cadrul unității noastre și care, de
fiecare dată, au solicitat astfel de hotărâri în anexă la celelalte documente justificative
ale investițiilor realizate.
De asemenea, țin să subliniez că nu s-a intenționat o încălcare a legii sau
nerespectarea competențelor stabilite conform Legii nr. 215/2001 administrației publice
locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, scopul inițierii proiectului
de hotărâre fiind cel menționat în expunerea de motive nr. 3008 din 8.05.2015

Drept urmare propun analizarea Proiectului de hotărâre şi adoptarea acestuia în
forma prezentată.
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