
R O M Â N I A
JUDEŢUL HARGITA
COMUNA MERESTI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 41/2019

PRIVIND APROBAREA CONTRACT DE LUCRĂRI
Furnizare și montaj gazon artificial Mondo NSF Monofibre Saturn 90 30 AS (STx 90 30), de

culoare verde, cu nisip cuartos și granule SBR, în suprafața de 989 mp (43 mx 23m) cu
marcaj minifotbal și tenis,

Consiliul local al comunei Merești,judeţul Harghita,

Având în vedere proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Merești, privind
aprobarea contract de lucrări, Furnizare și montaj gazon artificial Mondo NSF Monofibre
Saturn 90 30 AS (STx 90 30), de culoare verde, cu nisip cuartos și granule SBR, în suprafața
de 989 mp (43 mx 23m) cu marcaj minifotbal și tenis,

Având în vedere Expunerea de motive nr.  1629/2019 al Primarului comunei Merești.
Având în vedere Raportul de specialitate al compartimentului de resort nr. 1630/2019,

respectiv al Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Meresti.
Contract de lucrări Nr. 1089/08.07.2019 Furnizare și montaj gazon artificial Mondo NSF

Monofibre Saturn 90 30 AS (STx 90 30), de culoare verde, cu nisip cuartos și granule SBR,
în suprafața de 989 mp (43 mx 23m) cu marcaj minifotbal și tenis,

Ținând cont de:
- Art 7 alin (5) din Legea nr. 98/2006 privind achizițiile publice, cu modificările și

completările ulterioare,
- Legii Nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările

ulterioare,
În temeiul prevederilor art.129 alin (4) litera „d”, art. 139 alin(1), (3) şi art. 196 alin.(1)

lit.a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. a). Se aprobă CONTRACT DE LUCRĂRI privind Furnizare și montaj gazon artificial
Mondo NSF Monofibre Saturn 90 30 AS (STx 90 30), de culoare verde, cu nisip cuartos și
granule SBR, în suprafața de 989 mp (43 mx 23m) cu marcaj minifotbal și tenis,

b). Contractul aprobat fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotarâri se încredinţează Primarul

comunei Meresti.
Art.3. Prezenta se  comunica Primarului comunei, si la Instituţiei Prefectului judetului

Harghita.

Preşedinte de şedinţă                                             Contrasemnează pentru legalitate
CSAKA PAL secretar general

L.S.,s.s.- indescifrabila                                                                  Golicza Gyöngyi
s.s.- indescifrabila

HCL Nr.41/2019
Adoptată în şedinţa din data de 28 noiembrie 2019


